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ABSTRACT
Class-D Amplification has been an absolute improvement in terms of electrical efficiency in
audio amplification systems, but it has been during the first stabilization decade of this
technology in the market when manufacturers have made public their concern about the
incompatibility between distributed audio or PA (Public Address) applications and HiFi or
Professional sound applications. High quality sound systems need switching frequencies
(>1MHz) whose switching losses do not allow to work at high power (>250W). To the contrary,
applications for high power amplification need high electrical efficiency, so the switching
frequencies must be set to low values (<400kHz), reducing the signal quality. This
incompatibility is called Power-Quality Compromise.
The Characteristics of the Multilevel Topologies of DC-AC power electronic converters allow
them to work at high power (increasing the working voltage) while maintaining or even
increasing the quality of the output signal using the extra levels in the PWM output signal. The
application of these topologies in the world of sound amplification could lead to the resolution
of the Quality-Power Compromise and so, the main problem of the Class-D amplifiers.
In the first place, this Thesis proposes the study of the Multilevel Topologies in order to
determine the one who shows better features and feasibility, in terms of implementation as a
Switching Audio Amplifier. Having determined the Optimal Topology, it is proposed to study,
characterize and model the non-ideal phenomena and those mechanisms who generate Time
and Pulse Width errors in the PWM output signals of the Amplifier Topology selected. Using
these models, the effects of the errors in the output signals are studied by means of computer
simulation, expressing these effects using non normative merit factors. These merit factors,
unlike regulations, allow to evaluate quantitatively and qualitatively the degree of involvement
of each one of the different error sources intrinsic to the design and topology.
From these results it can be developed Estimation Models of the Non Normative Merit Factors,
which allow to calculate the values of the Width Error and Distortion, local or total, generated
by any source of error in the Amplification Sound Chain. In order to express this information in
normative values, Estimation Models of Electric Efficiency, Distortion (THD) and Signal
Efficiency are developed from the estimated non normative values of Width Error Distortion.
These estimation models provide an information that, once ordered and classified in order to
be used as a tool in the different levels of the design process, production and marketing of
Switching Amplifier Equipment, allow the optimal component selection in the pre-design
phase and the decision-making process to ensure the future validation of the Multilevel
Switching Amplifier under market regulatory criteria.
The Estimation models of the Width and Distortion Errors and the estimation models of the
Electrical Efficiency, Distortion and Signal have been validated through the comparison with
experimental results from a laboratory prototype and an industrial manufacturing prototype,
designed by a company in the sector using the Optimal Design Tools based on the Estimation
Models developed in this Thesis. The experimental results confirm that the normative values
measured of the Electrical Efficiency, Distortion and Signal Efficiency are within the acceptable
values for the commercialization of the equipment.
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L'amplificació en Classe-D ha suposat una millora absoluta en quant a eficiència elèctrica en els
sistemes d'amplificació d'àudio, però ha estat durant la primera dècada d'estabilització
d'aquesta tecnologia al mercat, quan els fabricants han fet pública la seva preocupació per la
incompatibilitat entre aplicacions de so distribuït o PA (Public Addres) i so HiFi o Professional.
Els sistemes d'alta qualitat de so, necessiten de freqüències de commutació (>1MHz) per les
quals les pèrdues en commutació no permeten treballar a potències elevades (>250W). Per al
contrari, per aplicacions d'amplificació de so de potència es necessita d'alta eficiència elèctrica,
amb el que les freqüències de commutació han de quedar fixades a valors baixos (<400kHz),
reduint la qualitat del senyal. Aquesta incompatibilitat d'aplicacions s'anomena Compromís
Qualitat-Potència.
Les topologies Multinivell de convertidors electrònics de potència DC-AC, per les seves
característiques, permeten treballar a gran potència (augmentant la tensió de treball),
mantenint o augmentant la qualitat del senyal de sortida mitjançant els nivells extra en el
senyal PWM de sortida. L'aplicació d'aquestes topologies en el món de l'Amplificació de So,
podria suposar la resolució del compromís Qualitat-Potència, i per tant de la principal
problemàtica que presenta la Classe-D.
Aquesta Tesis proposa en primer lloc l'estudi de les topologies Multinivell per determinar
quina és la que millors prestacions i viabilitat mostra en quant a la seva aplicació com a
Amplificador d'Àudio Commutat. Un cop determinada la Topologia Òptima, es proposa
estudiar, caracteritzar i modelar els fenòmens no ideals i mecanismes generadors d'errors de
Temps i d'Amplitud als polsos del senyal PWM de sortida d'un Amplificador amb la Topologia
seleccionada. A partir d'aquests models, s'estudia mitjançant simulació els efectes dels errors
en els senyals de sortida, expressant aquests efectes mitjançant factors de mèrit no normatius.
Aquests factors de mèrit, al contrari que els normatius, permeten avaluar quantitativa i
qualitativament el grau d'afectació de cada una de les diferents fonts d'errors intrínseques al
disseny i a la topologia. A partir d'aquests resultats es desenvolupen Models d'Estimació dels
Factors de Mèrit No Normatius, que permeten calcular el valor d'Error d'Amplitud i Distorsió,
local o total, generat per qualsevol font d'error de la Cadena d'Amplificació de So. Per tal
d'expressar aquesta informació en valors normatius, es desenvolupen Models d'Estimació
d'Eficiències Elèctriques, Distorsió (THD) i Eficiència de Senyal a partir dels valors estimats
d'Error d'Amplitud i Distorsió no normatius. Aquests models d'estimació proveeixen d'una
informació que, un cop ordenada i classificada per tal de ser utilitzada com a eina en els
diferents nivells del procés de disseny, producció i comercialització d'equips d'amplificació
commutada, permet de forma òptima, en la fase de pre-disseny, la selecció de components i
la presa de decisions per tal d'assegurar, un cop construït, la futura validació de l'amplificador
commutat multinivell, sota criteris normatius de mercat.
Els models d'estimació d'Errors d'Amplitud i Distorsió, així com els models d'estimació de les
Eficiències Elèctriques, de Distorsió i de Senyal han estat validats mitjançant la seva
comparació amb resultats experimentals obtinguts a partir d'un prototipus de laboratori i un
prototipus de fabricació industrial, dissenyat per una empresa del sector a partir de l'ús de les
Eines de Disseny Òptim basades en els Models d'Estimació, desenvolupades en aquesta Tesis.
Els resultats experimentals confirmen que els valors normatius mesurats d'Eficiència Elèctrica,
Distorsió i Eficiència de Senyal estan dintre dels valors acceptables per la comercialització de
l'equip.
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Introducció

Introducció.
En aquest Apartat es fa una introducció al tema objecte del treball de recerca documentat en
aquesta Tesis Doctoral. S’introdueix el món dels Amplificadors de So Commutats o Classe-D i la
seva problemàtica a nivell de mercats i producció. Es plantejaran les hipòtesis sota les quals es
treballarà en aquesta tesis per tal d’assolir els Objectius proposats que, mitjançant una
Metodologia proposada, permetin solucionar la problemàtica sorgida de la Classe-D i nodrir la
indústria de l’amplificació de So d’alta potència d’eines que permetin optimitzar el seu disseny,
producció, venta i prestacions. Per últim, es presenta un breu resum de cada Capítol d’aquesta
Tesis.

Continguts
INTRODUCCIÓ

I. Introducció i Objectius de la Tesis
II. Hipòtesis i Objectius de la Tesis
III. Metodologia
IV. Descripció dels Capítols
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I.

Introducció i Problemàtica

En el camp de l'amplificació de So avui dia, la reproducció òptima i robusta de so en potència,
es basa encara majoritàriament en els amplificadors que es caracteritzen per una operació
lineal dels transistors de sortida. Els avantatges inclouen simplicitat topològica i alta qualitat.
Per altra banda, però, els amplificadors lineals pateixen d’un molt baix rendiment, que és crític
des del punt de vista d’un amplificador que ha d’operar considerables quantitats de potència.
Els efectes negatius d’aquesta amplificació de potència ineficaç inclouen gran volum de
l’equip, problemes de pes, cost i fiabilitat.
Tradicionalment, l'objectiu principal de la recerca en l’àmbit dels amplificadors de so no s’ha
basat en la millora en quant el rendiment dels equips. Aquest fet és degut a que la comunitat
d'àudio és altament conservadora, sovint dominada pel mite i contrària a la documentació
científica i avaluació objectiva. Així, i durant molts anys, el pes dels amplificadors, volum i
consum energètic, han estat considerats paràmetres de qualitat (el més gran i més pesat és el
millor). Actualment, un alt rendiment es podria convertir en un paràmetre atractiu,
especialment tenint en compte que el marcat o l'estandardització en l’electrònica de consum
el considera com a criteri de qualitat.
L'amplificació en Classe-D va suposar una millora absoluta en quant a eficiència elèctrica en
el sistema, però va ser durant la primera dècada d'estabilització d'aquesta tecnologia al
mercat quan els fabricants van començar a patir una divisió en el seu procés de producció,
divisió deguda a la incompatibilitat entre les aplicacions de so distribuït o PA i so HiFi. La
tecnologia commutada, basada en l’operació en règim commutat, presentava la seva primera
problemàtica: El compromís Potència-Qualitat. Un sistema d’amplificació de so commutat de
molt alta freqüència, oferia una gran qualitat de senyal, però no podia treballar a grans
potències per les seves elevades pèrdues en commutació. Per contra, un sistema
d’amplificació commutat que treballés a altes potències no ho podia fer a alta freqüència de
commutació, i per tant la qualitat del senyal de sortida havia de ser relativament baixa.
Malgrat les diferents configuracions d'amplificadors commutats que s'estan proposant per
resoldre aquest problema, la principal problemàtica que planteja en l’actualitat la indústria
de l’amplificació commutada és, principalment, la manca de coneixements, eines,
metodologies i estudis que donin suport a la necessitat de compatibilitzar les aplicacions
d’amplificació d’alta Potència amb les d’alta Qualitat de So.
La solució a aquest problema ha vingut de forma quasi natural de la mà de la tradició
tecnològica del món de l’electrònica aplicada al so. És lògic suposar que la solució tecnològica
als problemes sorgits durant l’última dècada en l’aplicació de l’electrònica commutada PWM
(Classe-D) al món del so s’ha de buscar en les tecnologies sorgides durant les últimes dècades
en el món de l’electrònica de potència.
La nova generació d’amplificadors commutats d’alta potència i alta qualitat s’ha d'abordar des
del coneixement de topologies avançades de convertidors electrònics de potència i des del
coneixement i la disponibilitat de noves eines de Disseny, Selecció i Presa de Decisions per
l’optimització de les prestacions finals del sistema.
Amb l'aparició de les primeres propostes de topologies multinivell que compatibilitzaven les
aplicacions d'alta eficiència amb les d'alta qualitat s'obria un nou camí al món dels
amplificadors commutats.
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La implantació, com a Amplificadors de So, d’aquestes noves topologies, passa per que
aquestes siguin estudiades i analitzades en profunditat, i pel desenvolupament d’unes noves
eines i metodologies de disseny i selecció de components fonamentals. Aquestes eines han
de ser desenvolupades a partir d’estudi i coneixement en profunditat de les relacions entre
les distorsions i els mecanismes que les generen, dintre d’aquestes noves topologies.
El futur dels amplificadors de so d’alta potència ja disposava d’un camí per on transcórrer,
però com a la nova i desconeguda tecnologia que representaven els convertidors multinivell en
l’àmbit de l’amplificació, calia analitzar quins nous avantatges i problemes podien implicar. A
efectes pràctics, aquestes noves topologies hereten, a més de la compatibilitat Potència Qualitat, tots els avantatges de l'amplificació original en Classe-D; però alhora totes les
limitacions i problemes que presentaven aquestes topologies originals a més de les
intrínseques a la nova topologia. A la pràctica, l'amplificació commutada presenta limitacions
en quant a eficiència i qualitat degudes a les no idealitats en el procés de conversió de
potència.
Malgrat la important influència de l'etapa de potència en tots els paràmetres del sistema, no
es troben gaires anàlisis fonamentals de les fonts de no idealitats o d’error en el procés de la
conversió energètica DC-AC en aplicacions d’amplificació de so. Es discuteix els efectes de les
no idealitats en termes generals, amb etapes de sortida de dos commutadors. Altres autors
també analitzen els mecanismes de distorsió en la commutació en les etapes de sortida de
l'amplificador, però aquestes etapes objecte d'estudi estan basades en tecnologia bipolar.
Tenint en compte la manca de treballs referents a l'estudi d'aquestes limitacions i les seves
conseqüències dins de la cadena d'amplificació i la no existència de cap tipus d’eina o mètode
que no estigui basat en la pròpia experiència del dissenyador, és necessari plantejar una
metodologia d'estudi que contempli el mapa complet de mecanismes generadors de no
idealitats i, per tant, limitadors de paràmetres com l'eficiència i la qualitat, així com integrar
aquest mapa dintre de la cadena d'amplificació.
Aquest primer estudi permetrà analitzar i quantificar els fluxos distorsionants entre les
diferents parts del sistema amplificador, amb el què es podrà disposar d'un mapa complet i
precís de mecanismes generadors d'error, els seus fluxos i les seves conseqüències en forma
de distorsió i limitacions d'eficiència i/o qualitat a la sortida.
Aquest estudi, com a eina de disseny, proporcionarà a la indústria del sector un gran
avantatge en quant a la possibilitat d’optimitzar a priori el sistema en una fase de predisseny, selecció de components, i presa de decisions. Per fer que aquesta eina sigui útil i
efectiva, és necessari també desenvolupar una metodologia, ordenació i classificació
d’informació útil pels diferents processos productius que hi intervenen en la indústria del
disseny, fabricació i comercialització d’Amplificadors de So Commutats.
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II.

Hipòtesis i Objectius de la Tesis

Per tal de donar solució a les problemàtiques detectades i presentades en l’apartat
d’Introducció, es presenten les següents Hipòtesis com a punt de partida de la recerca
desenvolupada en aquesta Tesis.


A partir de l’Estudi i Anàlisis de les diferents topologies Multinivell i de les seves
característiques i la seva viabilitat com Amplificadors de So, és possible identificar una
topologia que resolgui de forma òptima la problemàtica sorgida del compromís
Potència-Qualitat, sense sacrificar cap de les prestacions d’operació, sota criteris
d’Eficiència i Qualitat.



A partir de l’Estudi en Profunditat dels diferents fenòmens, fonts i mecanismes
generadors de no idealitats en una Topologia d’Amplificador Commutat de Potència,
és possible desenvolupar eines de càlcul i estimació de la viabilitat d’un disseny sota
criteris qualitatius d’Eficiència i Distorsió.



A partir de valors qualitatius d’eficiència i distorsió, és possible, mitjançant l’estudi i
anàlisis de l’operació d’una Topologia d’Amplificador Commutat de Potència, el càlcul i
estimació dels valors quantitatius normatius d’Eficiència i Distorsió d’un nou disseny.

La validació d’aquestes Hipòtesis, determina la validació de les següents Hipòtesis
principals:


A partir de l’Estudi, Caracterització i Modelat dels fenòmens i mecanismes de
generació de no idealitats o errors, existents en una determinada Topologia
d’Amplificador Commutat de Potència, és possible desenvolupar Eines de Càlcul i
Estimació del comportament i prestacions (totals i locals) de la Topologia, expressant
aquests comportaments i prestacions en Factors de Mèrit Normatiu i d’utilitat per la
Indústria de l’Àmbit de l’Amplificació de So.



Mitjançant l’ús de les Eines de Càlcul i Estimació del Comportament i Prestacions
totals i locals d’un Amplificador Commutat, és possible Pre-Dissenyar una Cadena
d’Amplificació Commutada amb totals garanties, un cop fabricada, de ser validada sota
criteris normatius d’Eficiència i Qualitat.

Aquestes Hipòtesis representen les bases i el punt de partida de la recerca emmarcada en
aquesta Tesis. La validació de les hipòtesis serà desenvolupada mitjançant els diferents treballs
de recerca i experimentació presentats en aquest document.
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Per tal de donar solució als problemes de recerca presentats i poder validar les Hipòtesis
plantejades, l’Objectiu Principal d’aquesta Tesis és el de:
L’Optimització del Disseny d’Amplificadors Commutats mitjançant el desenvolupament i l’ús
d’un mètode sistemàtic i unes noves Eines de Càlcul i Estimació de Paràmetres Normatius
d’Eficiència i Distorsió , a partir de l’estudi i modelat de les principals no idealitats que
presenta l'operació d’una Cadena d’Amplificació Commutada determinada.
Per la consecució d’aquest objectiu principal, s’han fixat els següents objectius parcials:
1- Analitzar i Localitzar a traves de l’Estat de l’Art la tendència en quant a possibles
futures topologies de la nova generació d’Amplificadors d’Àudio Commutats.
2- Analitzar i Estudiar els diferents sub-sistemes i components elèctrics/electrònics que
composen la Cadena d’Amplificació Commutada.
3- Proposar i Aplicar una Metodologia d’Estudi, Caracterització, Anàlisis i Modelat dels
diferents Fenòmens i Mecanismes no ideals i Fonts de generació d’Errors en la Cadena
d’Amplificació Commutada.
4- Desenvolupar Models d’Estimació i Càlcul dels valors d’Error d’Amplitud i Distorsió,
Local i Total, (Comportament i Prestacions No Normatives), en la Cadena
d’Amplificació Commutada.
5- Desenvolupar Models d’Estimació i Càlcul dels valors d’Eficiència Elèctrica, Distorsió i
Pèrdua de Senyal, Local i Total, (Comportament i Prestacions Normatives), en la
Cadena d’Amplificació Commutada, a partir de la seva relació amb els valors estimats
d’Error d’Amplitud i Distorsió.
6- Classificació i Ordenació de la informació considerada sota criteris d’aplicació i ús en la
Indústria del sector de l’Amplificació de So.
7- Validació Experimental dels Mètodes d’Anàlisis dels fenòmens i mecanismes no ideals
de generació d’Errors.
8- Validació Experimental dels Models d’Estimació d’Errors No Normatius d’Amplitud i
Distorsió i dels Models d’Estimació dels paràmetres Normatius d’Eficiència Elèctrica,
de Qualitat i de Senyal.
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III.

Metodologia

Per tal de validar les Hipòtesis plantejades i assolir amb èxit tots els objectius d'aquesta Tesis,
es planteja i proposa una metodologia científica. La metodologia de treball proposada consta
de tres fases bàsiques, mostrades en la següent figura.

a) Fase-1 de Recerca Bàsica:
a-1) Estudiar l'estat de l'art per tal de localitzar les principals problemàtiques que
apareixen en els sistemes d'Amplificació Commutada Actual.
a-2) A partir d'aquestes problemàtiques, es detectarà quines són les possibles
tendències tecnològiques que es planteja la comunitat cientifico-tècnica per donar-hi
solució.
a-3) Estudiar la viabilitat de l'ús de la topologia o tecnologia millor posicionada com a
Amplificador Commutat de Potència d'alta Eficiència i Qualitat.
b) Fase-2 de Recerca Específica:
b-1) Estudiar i analitzar en profunditat les característiques operacionals i constructives
de la topologia candidata, així com establir un diagrama de sistemes que representi la
cadena completa d'amplificació commutada de So.
b-2) Estudiar i determinar quins són els fenòmens o mecanismes no ideals que generen
errors en els senyals de sortida de la cadena d'amplificació de so.
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b-3x) Per cada fenomen o mecanisme de generació d'error:
b-31) Estudiar els principis Físics / Elèctrics / Electrònics del fenomen no ideal i
determinar mecanisme de generació d'error.
b-32) Caracteritzar i Modelar el mecanisme de generació d'error.
b-33) Simular la generació de l'error en operació normal del sistema.
b-34) Analitzar els resultats sota criteris basats o expressats en factors de mèrit
qualitatius i quantitatius.
b-4) Dissenyar i Desenvolupar Models d'Estimació de factors de mèrit quantitatius i
qualitatius.
b-5) Dissenyar i Desenvolupar Models d'Estimació de factors de mèrit Normatius.
b-6) Proposar una Classificació útil per la indústria de tots els factors de mèrit estimats.
c) Fase-3 de Validació Experimental.
c-1) Disseny d'un SetUp Experimental i Disseny del Protocol de proves.
c-2) Validació Experimental dels Models d'Estimació de factors de mèrit quantitatius i
qualitatius.
c-3) Validació Experimental dels Models d'Estimació de factors de mèrit Normatius.
d) Fase-4 d'Anàlisis de Resultats, Ajust dels Models i Conclusions.
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IV.

Descripció dels Capítols

Aquest document de Tesis, presenta de forma ordenada la recerca realitzada per tal de validar
la hipòtesis inicial i assolir amb èxit tots els objectius plantejats inicialment, mitjançant una
metodologia científica. Aquesta recerca es pot dividir en quatre seccions o fases, on cada una
d’elles representa un pas en l’avanç del coneixement cientifico-tècnic que parteix des d’un
problema fins a la validació experimental de les eines desenvolupades per resoldre’l, i amb les
conseqüents conclusions.
Aquestes quatre seccions són:
Problemàtica i Estat de l’Art: La secció inclou la Introducció i els Capítols 1 i 2. En el Capítol-1,
es fa una introducció al món dels amplificadors commutats, justificant les millores que
representen en el món de l’amplificació, així com les problemàtiques tècniques i logístiques
que representa la seva fabricació i comercialització, en base a aspectes purament tecnològics.
En aquest mateix Capítol-1, es realitza un exhaustiu estudi de l’estat de l’art, en l’àmbit dels
Moduladors, Topologies de Convertidores Electrònics de Potència i Estratègies de Control. Tot
aquest estudi es realitza per tal de detectar quina o quines tecnologies poden representar un
avanç, i per tant una solució en forma d’evolució, a les tecnologies Classe-D actuals. El Capítol2, presenta, analitza i compara les Topologies mes prometedores en quant a la seva capacitat
de treballar a alta potència amb molt alta eficiència i qualitat. Fruit d’aquest estudi es
selecciona una topologia candidata, la Multinivell DCI-NPC de 5 Nivells, que és caracteritzada i
comparada amb la clàssica Classe-D per tal de validar les seves capacitats. A partir d’aquesta
topologia, es planteja una metodologia d’anàlisis, caracterització, modelat i validació de totes
les possibles fonts d’error existents en ella, fonts d’error responsables de l’aparició de
distorsions, pèrdues de senyal i pèrdues de potència en el sistema. Es presenten i proposen
uns factors de mèrit propis, (l’Error d’Amplitud en la senyal de Tensió de Sortida i l’Error de
Distorsió en el Senyal de Sortida), que s’utilitzaran al llarg de la recerca i del document per tal
d’avaluar de forma quantitativa i qualitativa (però no normativa) els diferents errors.
Estudi, Caracterització i Modelat dels Mecanismes i Fonts de Generació d’Errors: Aquesta
secció es composa dels Capítols 3, 4 i 5. En el Capítol-3 es presenta el Modulador Analògic
PWM de 5 Nivells i s’analitzen els possibles errors que s’hi poden generar. Aquests errors i els
mecanismes responsables de la seva generació són caracteritzats i modelats, i mitjançant la
seva simulació es caracteritza la resposta dels factors de mèrit propis respecte a la magnitud
dels diferents errors existents al Modulador. En el Capítol-4, es presenten els diferents
sistemes perifèrics a l’Amplificador, Font d’Alimentació, Bus de Contínua, Filtre LC de Sortida i
Càrrega. Per tots ells s’analitza l’existència de mecanismes de generació d’errors i els seus
efectes en el senyal de sortida, sempre sota criteris dels Factors de Mèrit Propis. Aquests
mecanismes o fonts d’error són caracteritzades i modelades, i mitjançant simulació es
caracteritza la resposta dels factors de mèrit propis respecte la magnitud dels errors existents.
En el Capítol-5 es presenta l’Etapa de Potència i els diferents elements que la composen,
diodes, transistors, disseny de CI, DC-Bus, Dead-Time, etc... Per cada un d’aquests elements
constitutius, s’estudia, presenta, analitza, caracteritza i modela cada una de les diferents fonts
d’error i errors existents. A partir dels models desenvolupats es simula, per cada una de les
fonts d’error, diferents severitats i s’analitza i caracteritza la seva resposta en forma de Factors
de Mèrit Propis dels senyals de sortida.
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Models d’Estimació d’Errors i Eficiències: Aquesta secció es composa dels Capítols 6 i 7. En el
Capítol-6, a partir dels resultats obtinguts en els Capítols 3,4 i 5, es calculen i optimitzen un
conjunt d’estimadors matemàtics d’Errors d’Amplitud i Distorsió (Factors de Mèrit Propis), per
cada una de les diferents fonts d’error existents en el sistema d’Amplificació DCI-NPC de 5
Nivells. En el Capítol-7 es desenvolupen estimadors matemàtics que, a partir dels valors
estimats dels factors de mèrit propis, poden estimar el valor de les diferents eficiències
(Elèctrica, de Qualitat i de Senyal) expressades en valors o factors de Mèrit Normatius. A més
es proposa una classificació ordenada de les diferents informacions disponibles a partir dels
diferents estimadors. Aquesta classificació ordenada es farà sota criteris de compatibilitat
absoluta i ús habitual, en els processos industrials reals, del disseny, fabricació, control de
qualitat, comercialització i reparació d’equips d’amplificació de àudio.
Validació dels Models d’Estimació: Aquesta secció es composa del Capítols 8, 9 i 10. En el
Capítol-8, es presenta un SetUp experimental que permetrà la validació experimental de cada
un dels models i procediments teòrics dissenyats i realitzats en els Capítols 3, 4, 5, 6 i 7.
Mitjançant aquest setup experimental i la comparació dels resultats teòrics i les mesures
experimentals, es validaran els Models d’Estimació dels Errors d’Amplitud i Distorsió. A partir
d’un segon setup experimental desenvolupat amb la col·laboració d’una empresa del sector i
l’ús de les eines d’estimació i disseny òptim desenvolupades en aquesta Tesis, es validaran els
models d’estimació d’Eficiències o Factors de Mèrit Normatius. En els Capítols 9 i 10, es
presentaran les Conclusions generals i les tasques de difusió cientifico-tècnica dels avanços
presentats en aquest document.
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Capítol 1.
Estat de l’Art

Aquest Capítol presenta les problemàtiques sorgides amb l’aparició de la Classe-D al mercat
dels Amplificadors de So, amb la que moltes de les tecnologies associades que han vist
incrementada la seva recerca. Una nova tecnología en forma de topología ha portat associades
noves problemàtiques operacionals, que sumades al les noves restricccions del mercat, norma i
estàndars fan necessàri l’estudi de noves alternatives basades en noves tecnologies i topologies
electròniques. És necessari estudiar els treballs i investigacions realitzades en les últimes
dècades per tal d’avaluar la possibilitat de millorar les prestacions actuals mitjançant noves
topologies de commutació, tècniques de modulació i estratègies de control.

Continguts
1. ESTAT DE L’ART
1.1- Sistemes d’Amplificació de So Commutats
1.2- Modulacions Digitals i Analògiques
1.3- Estratègies de Control per a la Reducció de Distorsions a la Classe-D
1.4- Conclusions del Capítol 1
1.5- Referències del Capítol 1

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

11

Capítol 1. Estat de l'Art

12

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

Capítol 1. Estat de l'Art
Durant dècades, hi ha hagut pocs canvis en les etapes finals de la cadena de reproducció
d'àudio. El transductor electrodinàmic inventat per C.W. Arros i E.W. Kellog al 1925 encara és
la base de la majoria d'altaveus avui en ús i el principi físic i tecnològic no ha patit canvis
significatius durant gairebé 75 anys. L’estès ús no està justificat per un gran rendiment, de fet,
el principi de conversió elèctro-acústica està limitat per nombrosos problemes fonamentals.
Una limitació essencial és la sorprenent ineficiència. Generalment, una donada quantitat de
potència acústica demana l’aportació d’ordres de potència elèctrica més alta. L'amplificador
de potència té la tasca d'amplificar el senyal d'àudio a un nivell que, combinat amb corrent
suficient per moure la bobina, produeixi el desitjat nivell acústic des de l'altaveu. El baix
rendiment dels altaveus és molt desafortunat, ja que els amplificadors de potència
generalment han de ser capaços de proporcionar grans quantitats de potència no
distorsionada i de produir els nivells subjectius demanats pel consumidor.
El camp d'amplificació de potència d'àudio ha patit una manca d’avenços i innovacions durant
dècades. Així, avui, la reproducció òptima i robusta de so en potència es basa en els
amplificadors que es caracteritzen per una operació lineal dels transistors de sortida. Els
avantatges inclouen simplicitat topològica i alta qualitat, però els amplificadors lineals pateixen
d’un molt baix rendiment, que és crític des del punt de vista d’un amplificador que ha d’operar
considerables quantitats de potència. En base a aquest fet, els efectes negatius, de
l’amplificació de potència ineficaç, inclouen gran volum, problemes de pes, cost i fiabilitat.

PS

DC POWER
SUPPLY

PC

PL

ANALOG
POWER
AMPLIFIER

PA

MAINS
Figura 1-1: Flux de potència en la cadena de reproducció d’àudio.

Si considerem el model de flux de potència, mostrat a la figura , com el típic en una cadena de
reproducció d’àudio, i l’ús d’una etapa amplificadora de baixa potència, una típica de 100 W.
El flux de potència a dos nivells de reproducció específics es dóna a la taula 1-1.
TAULA 1-1: Flux de potència a dos nivells de reproducció específics

Case
Typical
1/3 Max

PS
15W
115W

PC
10W
90W

PL
100mW
30W

PA
1mW
300mW

Clarament, el transductor és la font fonamental dels problemes de rendiment, i una millora del
rendiment eliminaria virtualment la necessitat d’una etapa d’alimentació de l’amplificador tal i
com es coneguda en l’actualitat.
L'objectiu principal de la recerca que genera el baix rendiment d’algunes etapes en la cadena
de reproducció del so es basa en l’estudi de nous mètodes d'amplificació de potència, pràctics i
amb millores significatives en el rendiment en tots els nivells d'operació. La millora del
rendiment d'amplificadors de potència aïllat tindrà influències significatives en el rendiment
del sistema global, especialment en nivells més baixos d'operació on se'n pot guanyar molt.
Els mètodes per aconseguir nivells suficients de rendiment amb l'amplificació de potència
lineal són ben coneguts, i l’amplificació de potència lineal ha gaudit durant unes quantes
dècades del temps suficient per establir una bona reputació pel que fa a la bona qualitat.
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Un gran problema ha estat que la comunitat d'àudio és altament conservadora, sovint
dominada pel mite i contrària a la documentació científica i avaluació objectiva. Finalment, el
pes dels amplificadors, volum i consum energètic, han estat considerats paràmetres de
qualitat (el més gran i més pesat és el millor).
Un alt rendiment es podria convertir en un paràmetre atractiu en el futur, especialment tenint
en compte que el marcat o l'estandardització en l’electrònica de consum ja ho té en compte
[Ni95]. Arribats a aquest punt, es pot concloure que no es poden aconseguir grans millores pel
que fa a l'eficiència o rendiment treballant amb transistors que operin en règim lineal.
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1.1- Sistemes d’Amplificació de So Commutats
Durant els anys, el principi fonamental de la tecnologia de commutació utilitzada en
l’amplificació de potència s'ha anomenat Classe-D, canviant a Amplificació de Potència,
Amplificació de Potència Digital, Amplificació de Potència PWM i últimament, PSA o Pulse
Modulation Amplifiers [Ni97a]. D'ara endavant, en aquest document, s'utilitzarà de forma
genèrica la designació de PSA o Power Switching Amplifier.
La figura 1-2 mostra la topologia PSA general. Els quatre blocs fonamentals són el modulador,
l’etapa de potència commutada, el filtre de desmodulació i el bloc de correcció d'error. El
modulador es pot basar en tècniques de modulació analògica o digital i control del sistema
serveix per compensar alguns errors que s'introdueixen a cada un dels tres blocs del sistema.

Figura 1-2: Topologia PSA Genèrica

La sortida de modulador generalment conté tres elements clars:
 El senyal modulat.
 Els components de distorsió referits al senyal modulat.
 Un espectre d'alta freqüència.
L'amplificació de potència basada en tècniques de modulació PWM en combinació amb una
etapa de potència commutada es coneix des de fa dècades. Alguns dels primers dissenys ja
eren presentats per p. ex. Sinclair i Johnson [Jo67], [Jo68] fa uns 30 anys. Tanmateix, fins fa
poc, la recerca ha estat bastant modesta amb només alguna publicació no com p. ex. [At83],
[Ha91]. Dins de la darrera dècada, el camp ha ressorgit amb força i s’ha centrat en estudis
sobre mètodes de modulació digital per sistemes PSA digitals. Existeixen moltes publicacions
en aquest tema específic, p. ex. [Sa86], [Le90], [Go91], [Go92], [Ha92] i [Hi94].

1.1-1. Paràmetres de Disseny i Avaluació
Els sistemes PSA i els amplificadors de potència d'àudio en general són sistemes no lineals
complexos. Així, els amplificadors de potència estan subjectes a senyals d'entrada variables,
generalment a càrregues reactives i molts sovint són alimentats per fonts d'alimentació noregulades. Cap amplificador de potència pot ser optimitzat sense una consideració simultània
d'especificacions desitjades. A més, la tolerància d’aquestes especificacions també ha de ser
considerada.
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No és fàcil trobar un acord en la comunitat sobre quins són els valors adequats, ja que des dels
inicis aquests valors llindars han quedat fixats per les millores i la competitivitat entre els
diferents fabricants. Existeixen alguns Standard, els més coneguts, els fixats per l’AES (Audio
Enginiering Society), que fixen tant les condicions de mesura com els senyals de test. No
existeix cap norma o Standard que fixi uns valor determinats per als paràmetres mesurats, en
aquest aspecte, simplement impera la “llei del millor”. Els paràmetres essencials a considerar
en el disseny i en l’avaluació dels sistemes d'amplificació de potència es presenten a
continuació.
Guany: És una especificació del guany d'inserció del sistema, típicament especificat en dB.
Resposta de freqüència / Ample de Banda : L'habilitat d'amplificador per amplificar senyals
sobre una gamma de freqüències, amb font i càrrega definides. Les especificacions són
generalment un ample de banda de -3dB, i una tolerància per sobre de la desviació de la
resposta desitjada a qualsevol freqüència fins a l'amplada de límit.
Distorsió harmònica / Distorsió d'Intermodulació : El comportament no lineal de
l'amplificador provoca distorsió harmònica (THD) i distorsió d'intermodulació (IMD). A més, la
distorsió dependrà en general de paràmetres com el nivell de senyal, paràmetres de
freqüència i càrrega. La distorsió s'especifica normalment mitjançant percentatge o dB.
Signal-to-noise / Rang Dinàmic : Tots els amplificadors tenen fonts de soroll internes que
contribueixen al soroll de sortida. Les especificacions típiques són el soroll residual atribuït a la
sortida amb entrada limitada o la proporció de Signal-to-noise relativa a un nivell de producció
donat p. ex. 1 W. També es freqüentment utilitzada la gamma dinàmica, que és la relació entre
el voltatge de RMS màxim de sortida abans de retallar i el RMS del soroll residual.
Impedància de sortida / Càrrega: La impedància de càrrega és generalment dependent de la
freqüència amb pics ressonants etc. S'haurien de minimitzar les influències d'una càrrega
variable en la resposta de freqüència de sistema. A més, la impedància de sortida dels
amplificadors hauria de ser tan baixa com fos possible per aguantar amb variacions
d’impedància de càrrega nominal.
Power Supply Rejection Ratio (PSRR): L'amplificador de potència ha d'afrontar les
pertorbacions de la font d'alimentació. L'amplificador hauria de ser capaç de suprimir aquests
pertorbacions de manera que la sortida no es veiés afectada. Una especificació àmpliament
utilitzada és la Power Supply Rejection Ratio (PSRR), que dóna un ordre de magnitud sobre
quina és la sensibilitat de la sortida a les pertorbacions de la font d'alimentació.
Estabilitat: S'exigeix generalment que un sistema de control asseguri un rendiment robust per
a la potència de l’amplificador. Això introdueix un risc potencial d'inestabilitat. L'amplificador
hauria d’evitar la inestabilitat en totes les circumstàncies, ja que això tindrà generalment
conseqüències dramàtiques com la destrucció de l'amplificador.
Eficiència / Rendiment: Es defineix eficiència com la relació entre la potència que
l’amplificador entrega a la càrrega i la potència total de que disposa aquest per realitzar
l’amplificació. Aquesta relació pot expressar-se com la relació directa entre potència entregada
i potència subministrada en forma de DC. També es pot expressar com la relació entra la
potència entregada i el total que formen la potencia entregada i la potència dissipada
originada per les pèrdues tèrmiques dels components.
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No hi ha cap combinació de valors que defineixi si un sistema d’amplificació és acceptable o
inacceptable. Tanmateix, es pot especificar un conjunt de valors dels paràmetres que satisfà la
majoria de les aplicacions [Ran00]. La taula 1-2 mostra uns valors acceptables de referència
per una etapa genèrica de 100W.
TAULA 1-2: Valors acceptables de referència per una etapa genèrica de 100W

Parameter
Efficiency
BW
Freq. Response
THD
THD
IMD
SNR
Dynamic Range
Impedance Range
PSRR

Condition

Value
>85%
>20kHz
<0.2dB
<0.5%
<1%
<0.01%
>90dB
>110dB
2-16
>40dB

-3dB
20Hz-20kHz
@100W / 1kHz
20Hz-10kHz
CCIF 2 Tones
@0dBW

All Frequencies

Si bé, fins fa pocs anys, uns valors com els mostrats a la taula 1-2 podien servir de referència,
actualment cada mercat d’aplicació (HiFi, Professional, Domèstic, Megafonia, PAs, etc...) té els
seus propis valors llindars de mercat.
És important diferenciar els valors de referència per cada aplicació, ja que, com es veurà en
l’apartat 1.1-3, el disseny de l’amplificador, així com la topologia utilitzada, condiciona l’ús i el
mercat d’aquest. La taula 1-3 mostra els valors més significatius per l’avaluació de les
prestacions dels amplificadors segons el seu mercat d’aplicació.
TAULA 1-3: Valors significatius per l’avaluació de prestacions segons mercat d’aplicació

Hi-Fi & Professional
Sound Amplifiers

Domestic Sound
Amplifiers

Public Address (PAs)
Amplifiers

BW @-3dB

>40kHz

>20kHz

>17kHz

Freq. Response

20Hz – 40kHz

20Hz – 20kHz

100Hz – 17kHz

THD @1W,1kHz

<0.01%

<0.08%

<0.1%

IMD @ CCIF 2 Tones

<0.01%

<0.05%

<0.05%

SNR @ 0dB

>110dB

>90dB

>85dB

Efficiency %

>65%

>90%

>85%
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1.1-1.1.

Amplificadors Classe-D

Des de les primeres propostes d’amplificadors de potència per so [At83], [At78] i la seva
aplicació generalitzada en el món del so, s’ha mantingut com a topologia tradicional la de rama
simple de commutació o ondulador en Half-Bridge i la seva ampliació a Full-Bridge mitjançant
dues rames commutadores. Tradicionalment cada rama Half-Bridge amplifica el so d’un dels
dos canals estèreo, però tal i com mostra la figura 1-3 la majoria dels equips comercials estan
preparats per la seva configuració en Full-Bridge per l’amplificació d’un sol canal mono amb el
doble de potència de sortida.

Figura 1-3: Etapa Classe-D en Configuració Mono (Left) i Estèreo (Right)

1.1-1.2.

Topologia Half-Bridge

Existeixen dues topologies operatives dins de la Classe-D: L’amplificador en Half-Bridge i el
Full-Bridge. La topologia en Half-Bridge consta d’una rama de commutació composada per 2
interruptors (MOSFET). La figura 1-4 mostra l’esquema de la topologia genèrica d’amplificació
en Classe-D Half-Bridge.

Figura 1-4: Esquema Genèric d’un Amplificador Half-Bridge en Classe-D

Els interruptors T1 i T2 són activats per dues senyals modulades complementàries. Aquestes
senyals són originades per un modulador, que en el cas de la modulació S-PWM (Sinusoidal
Pulse Width Modulation) és modulada a partir d’un senyal triangular portadora i un senyal
original de so (Moduladora).
La figura 1-5 mostra els senyals Portadora, Moduladora, PWM per T1, PWM per T2 i VOUT per
una VIN = 0.9·Sin(2·π·1kHz·t), FCARRIER=50kHz@2VPP i VDC=100V.
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Figura 1-5: (Top) SPWM, (Middle) PWM T1 & T2, (Bottom) VOUT & PWMOUT

En termes de modulació es defineix el paràmetre m o índex de modulació com la relació entre
l'amplada màxima del senyal moduladora o senyal d'entrada i el senyal portadora.

Aquest paràmetre m fixa el guany màxim del sistema essent una funció lineal per valors
compresos en l' interval: 0  m  1. Per valors de m superiors a 1 el sistema està treballant en
sobremodulació i la seva sortida presenta valors elevats de T.H.D i una baixa eficiència. La
qualitat del senyal de sortida en aquests tipus d’amplificador depèn directament del contingut
harmònic del senyal (si es considera un sistema ideal sense distorsió de cap altre tipus). Aquest
contingut harmònic ha de ser eliminat per un posterior filtre passa-baixes LC, de manera que a
menor contingut harmònic en banda audible (20Hz-20kHz), major serà l’efectivitat del filtre LC.
En el cas de la topologia Half-Bridge en Classe-D, el contingut harmònic del senyal PWMOUT de
sortida (senyal Pre-Filtre) depèn de l’operació de Modulació entre el senyal Portadora (VCARRIER)
i el senyal Moduladora (VIN). Es defineix FN com la freqüència de modulació normalitzada
respecte a la freqüència d'entrada.

Prenent com exemple un senyal VIN = 0.9·Sin(2·π·100Hz·t), FCARRIER = 2kHz@2VPP i VDC=100V,
l’espectre del senyal PWMOUT de sortida és el mostrat a la figura 1-6.
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Figura 1-6: Espectre del Senyal PWMOUT @ VDC = 100V, m=0.9, FO=100Hz, FN = 20

La figura 1-6 mostra com únicament apareixen harmònics de la commutació en les freqüències
múltiples senars de la freqüència de la portadora o de commutació. A més, s’observa com
desapareixen els harmònics parells però lateralment a aquests apareixen components en
banda lateral. A més de la distorsió harmònica que es pot originar en aquesta topologia per les
tècniques de modulació PWM i derivades, aquesta topologia (Half-Bridge) presenta un gran
problema des del punt de vista de l’eficiència o el rendiment de la tensió de sortida respecte la
tensió disponible al DC-Bus. En els amplificadors Classe-D, el guany és directament
proporcional a la tensió del DC-Bus, amb el que qualsevol fluctuació o pertorbació d’aquesta
tensió es traduirà en una distorsió a la sortida. En amplificadors Classe-D amb topologia HalfBridge, el flux energètic és bidireccional, ja que en un mateix període de commutació, l’energia
flueix del DC-Bus cap a la càrrega i de la càrrega cap al DC-Bus. A més, cal afegir que en aquest
tipus d’aplicacions, les càrregues (altaveus) exerceixen les funcions de generador-motor.
Si la font d’alimentació del DC-Bus no és capaç d’absorbir aquest retorn d’energia, la tensió als
condensadors d’aquest augmentarà, aquest fenomen és conegut com a Bus-Pumping. Segons
la figura 1-7, l’augment o increment màxim de tensió al punt mig del DC-Bus pot ser expressat
com a:

On VC2 és la tensió al condensador baix del DC-Bus i VDC és el valor de la tensió al DC-Bus.

Figura 1-7: Diagrama d'Operació de la Classe-D en Half-Bridge

La figura 1-8 mostra el comportament del Bus-Pumping en funció de la freqüència del senyal
d’entrada FO i del valor de la Capacitat C2. Aquest anàlisis s’ha realitzat per uns valors de
VDC=100V i ZO=8Ω.
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Figura 1-8: Evolució del Bus-Pumping en funció de Z0, C2 i la Freqüència de VIN.

Tal i com mostra la figura 1-8 i l’expressió 1.3, els efectes del Bus-Pumping es magnifiquen
quan:
- Es treballa amb senyals d’entrada de F0 Baixes.
- Es treballa amb Capacitats C1 i C2 Baixes.
- Es treballa amb valors de Z0 Baixos.
Per la seva aplicació en el món de l’amplificació del so, aquestes 3 premisses es compleixen
sempre, per tant es considera el Bus-Pumping com un dels grans problemes de la Classe-D en
Topologia Half-Bridge.
1.1-1.3.

Topologia Full-Bridge

La topologia d’amplificador Classe-D en Full-Bridge es composa de dues rames de commutació
amb dos interruptors per cada rama. El seu funcionament és idèntic al Half-Bridge des del punt
de vista de cada rama, amb la diferència de que les moduladores que es fan servir estan en
oposició de fase. La figura 1-9 mostra l’esquema de la topologia genèrica d’amplificació en
Classe-D Full-Bridge.

Figura 1-9: Esquema Genèric d’un Amplificador Full-Bridge en Classe-D
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Les possibles combinacions d’estats de la topologia Full-Bridge vénen donades pels següents
circuits:

Figura 1-10: Possibles Estats de la Topologia Full-Bridge

La taula 1-4 defineix el valor de VOUT per cada possible estat de la topologia Full-Bridge.
TAULA 1-4: Valor de VOUT per cada possible estat de la topologia Full-Bridge

Output Level

Active Switches

V+ - V-

VOUT

High

T2 T1’

VS - 0

VS

Middle

T1 T1’ & T2 T2’

VS - VS & 0 - 0

0

Low

T1 T2’

0- VS

-VS

La Figura 1-11 mostra un exemple de senyals moduladores i portadora, així com els senyals
VOUT i PWMOUT per un amplificador Classe-D en Full-Bridge amb una VIN = 0.9·Sin(2·π·1kHz·t),
FCARRIER=50kHz i VDC=100V.
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Figura 1-11: (Top) Modulació S-PWM, (Bottom) Senyals VOUT i PWMOUT

De la mateixa manera que en el cas de la topologia Half-Bridge en Classe-D, el contingut
harmònic del senyal PWMOUT de sortida (senyal Pre-Filtre) depèn de l’operació de Modulació
entre el senyal Portadora (VCARRIER) i el senyal Moduladora (VIN).
Prenent com exemple una senyal VIN = 0.9·Sin(2·π·100Hz·t), FCARRIER = 2kHz@2VPP i VDC=100V,
l’espectre del senyal PWMOUT de sortida és el mostrat a la figura 1-12.

Figura 1-12: Espectre del senyal PWMOUT l @ VDC = 100V, m=0.9, FO=100Hz, FN = 20

La figura 1-12 mostra com pràcticament, tots harmònics de la commutació en les freqüències
múltiples parells i senars de la freqüència de la portadora o de commutació han estat
cancel·lades. A més, s’observa com apareixen components en banda lateral centrades en els
múltiples parells de la freqüència portadora. En el cas de la topologia Full-Bridge, la
problemàtica del Bus-Pumping troba solució donat el seu propi funcionament. Si s’expressa el
senyal real de sortida (VOR) d’un amplificador Half-Bridge (tenint en compte el fenomen del
Bus-Pumping) com a:
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Es pot assimilar que l’expressió (1.4) correspon a la sortida de cada una de les rames de la
topologia Full-Bridge i per tant, la sortida ideal composta queda com:

Per altra banda, en el punt mig del DC-Bus es compensen els efectes del Bus-Pumping originat
per cada una de les rames, segons mostra la següent expressió:

Per tant, en la topologia Full-Bridge es poden considerar insignificants els efectes de la
pertorbació generada pel fenomen del Bus-Pumping.

1.1-1.4.

Potència, Eficiència i Qualitat de les Topologies de la Classe-D

La potència màxima de treball dels amplificadors en Classe-D depèn bàsicament de la tensió
màxima que siguin capaços de bloquejar els elements interruptors i de la corrent màxima que
puguin conduir. Per tant, un dels paràmetres operatius importants a l’hora d’avaluar o
comparar una etapa commutadora de potència és la tensió que ha de suportar cada element
commutador respecte la tensió total d’alimentació. En una topologia Half-Bridge o Full-Bridge
cada element commutador suporta el total de la tensió del DC-Bus (VDC) quan està en tall.

De la mateixa manera, la màxima corrent que pot suportar un commutador en conducció és la
corrent màxima en conducció donada pel fabricant. Així, doncs, queda establerta la potència
màxima destructiva (PMAX-D) d'un amplificador com a:

Per altra banda, cal definir al mateix temps la màxima potència que es capaç d'entregar un
amplificador Classe-D. De forma ideal, i amb eficiència teòrica del 100%, la màxima potència
teòrica (PMAX-T) que pot donar un sistema en Classe-D és:

De manera que sempre s'ha de garantir que:

Per tal d'estudiar les pèrdues en potència (PLOSS-TOT) a la figura 1-13 es presenta una primera
aproximació de les dinàmiques de corrent i tensió en un element commutador respecte a la
tensió de control en porta.
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Figura 1-13: (Top) VGS, (Middle) Commutació de VDS i ID, (Bottom) Pèrdues per Commutació

Quan l'interruptor genèric es troba en estat de tall, passa a conducció mitjançat l'aplicació d'un
senyal positiu de control a la porta. Durant la transició a ON (Turn-ON) o pas a conducció, la
corrent no comença a circular fins passat un temps td(ON) seguit per un temps d'increment del
corrent tr-i. Tan sols quan la corrent ID a traves del commutador assoleix el seu valor nominal
comença a decréixer la tensió VDS de l'interruptor. El temps de decreixement de la tensió VDS
s'anomena tf-v.
La figura 1-13 mostra com durant tota la transició a ON el valor de la tensió VDS es manté en
un nivell alt. Aquest temps de Turn-ON es pot definir com:

L'energia dissipada pel commutador durant el temps de Turn-ON es pot aproximar com a:

Una vegada el commutador està completament saturat o en estat de ON, la tensió VDS(ON)
assoleix valor de l'ordre de volts (depenent del dispositiu) i la corrent ID assoleix el seu valor
màxim en conducció. El commutador en manté en conducció durant aproximadament un
temps tON. L'energia dissipada durant aquest temps de conducció es pot aproximar com a:

Per tal de portar el commutador a tall, es necessari aplicar un senyal negatiu de control a la
porta. Durant la transició a tall o Turn-OFF d'un interruptor genèric, l'evolució de la tensió VDS
consisteix en un temps de retard td(OFF) seguit d'un temps d'increment de la tensió tr-v. Un cop
la tensió assoleix el seu valor final, el corrent ID inicia el deu decrement durant un temps tf-i. El
temps total de Turn-OFF es pot definir com:
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L'energia dissipada durant la transició a tall es pot aproximar com a:

La potència instantània PT(t) = VTIT presentada a la figura 1-13 com a PMOSFET-LOSS mostra els seus
màxims durant les commutacions Turn-ON i Turn-OFF. La freqüència de commutació FCARRIER o
FS definirà el nombre de transicions Turn-ON i Turn-OFF per segon. Per tant la Potència Mitja
de Pèrdues per Commutació PSW-LOSS(AV) en un dispositiu durant aquestes transicions es pot
aproximar com a:

Aquesta expressió mostra com les pèrdues per commutació a un interruptor varien linealment
amb la freqüència de commutació i amb els temps de commutació.
L'altra gran contribució en les pèrdues de potència dels commutadors és la potència mitja de
pèrdues per conducció PON-LOSS(AV) que variarà en funció de la tensió VDS(ON). De forma genèrica
es pot definir com a:

La corrent ID durant l'estat de tall o OFF es pot considerar menyspreable i a la pràctica, permet
no tenir en compte la potència de pèrdues en tall per tal de calcular la potència total de
pèrdues en un interruptor.

Per a un mateix dispositiu commutador, el seu comportament, en quant a potència de
pèrdues, depèn tant de la freqüència de commutació com de la potència de treball a la que
està sotmès. La qualitat del so ve determinada per la magnitud dels harmònics generats per la
commutació i per la separació freqüencial entre aquests i els harmònics de banda fonamental
de so. La magnitud dels harmònics és directament proporcional al

Vout
i la separació
t

freqüencial entre els harmònics i la banda fonamental és proporcional a la freqüència de
commutació o de portadora. Així doncs, els amplificadors Half i Full-Bridge es poden
caracteritzar com mostra la taula 1-5.
TAULA 1-5: Característiques del Half i Full-Bridge

VOUTMAX Nº TRTs VTRT(OFF) Nº Levels VOUT ΔVDC
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Half-Bridge

VDC /2

2

VDC

2

VDC

Full-Bridge

VDC

4

VDC

3

VDC
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La taula 1-5 reflexa que tant en el cas del Half com el Full-Bridge, la magnitud dels harmònics,
normalitzada respecte la VOUT-MAX, per a una mateixa freqüència de commutació i tensió VDC
serà la mateixa, però la potència de sortida es duplica a igualtat de tensió de DC-Bus en el cas
del Full-Bridge.

1.1-2. Problemàtica Potència – Qualitat en els Amplificadors de la Classe-D
Com s'ha analitzat en l'apartat 1.1-2.3, la Potència de Treball o entregada per l'amplificador i la
freqüència de commutació són paràmetres decisius a l'hora de fixar les prestacions, en quant a
eficiència i qualitat, del sistema amplificador. Les pèrdues de potència en els elements
commutadors són directament proporcionals a la freqüència de commutació i a la potència de
treball, i per altra banda, el THD decreix en funció de la freqüència. Les pèrdues en els
commutadors, representatives de l'eficiència del sistema, i el THD, representatiu de la Qualitat
del senyal de sortida de l'amplificador, presenten evolucions contraries en funció de la
freqüència de commutació, amb el que es fa necessari analitzar el seu comportament. Com
mostra la figura 1-14, l'eficiència d'un sistema d'amplificació en Classe-D genèric depèn de la
potència de treball d'aquest, amb el que interessa l'aplicació d'aquests sistemes en aplicacions
de gran potència.

Figura 1-14: Corba d'Eficiència en funció de la Potència de Treball del PSA

Per altra banda, el THD d'un senyal amplificat en operació Classe-D, serà menor quant més alta
sigui la freqüència de commutació, però aquesta mateixa freqüència de commutació, originarà
unes pèrdues de potència en commutació proporcionals a aquesta. Per tal d'analitzar la
dependència d'aquestes pèrdues amb la freqüència i veure la seva relació amb l'evolució del
THD en funció de la freqüència de commutació, és necessari normalitzar les pèrdues totals als
commutadors (PLOSS-TOT) respecte a la potència entregada o de treball (PMAX-T).

Tenint en compte que actualment, a nivell comercial, es fixa com a llindar més baix d'eficiència
en amplificadors Classe-D un valor del 85%, es pot establir com a límit superior de pèrdues de
potència en els commutadors el valor de (1-MIN) o el que és el mateix:
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Per un amplificador en Classe-D genèric, es pot representar la evolució de les pèrdues de
potència normalitzades en els commutadors i el THD en funció de la freqüència FS. A aquest
típus de representació dual se li ha denominat Diagrama de Corbes P-Q (Potència – Qualitat).
La figura 1-15 mostra en un Diagrama de Corbes P-Q, l'evolució dels 2 paràmetres per un
interval de freqüències de 0Hz fins a 5MHz.

Figura 1-15: Diagrama P-Q, Corbes Qualitat (THD) V.S. PLOSS-TOT Normalitzada

La figura mostra com a baixos valors de FS el sistema manté una alta eficiència (>85%) mentre
que fins a valors superiors a 700kHz no presenta un THD < 1% (Valor llindar per la seva
viabilitat comercial). Queden clarament diferenciades les dues zones de treball dels sistemes
en Classe-D, les aplicacions de alta potència on prima l'eficiència, i les aplicacions d'alta
qualitat.
Segons quina sigui l’aplicació de l’amplificador, majoritàriament es solen utilitzar dos tipus de
modulacions: les modulacions de baixa freqüència o Low Frequency Modulations (LFM) i les
modulacions d’alta freqüència (HFM) o High Frequency Modulations. Amb modulacions de
baixa freqüència com la PWM (Pulse Width Modulation) es sol treballar a freqüències de
portadora de 200kHz per bandes passants de 20Hz – 20kHz i amb les modulacions d’alta
freqüència, com la SDM (Sigma-Delta Modulation) es sol treballar a freqüències de 1MHz.
Treballant amb modulacions LFM els components generen poques pèrdues per commutació
permetent a l’amplificador treballar amb grans tensions d’alimentació i per tant a grans
potències de so, d’altre banda l’espectre del senyal de sortida presentarà contingut harmònic
generat per la pròpia commutació reduint la qualitat del senyal de sortida així com el SNR
(Signal-Noise Ratio).
Amb modulacions HFM les pèrdues de commutació són grans i obliga als sistemes amb
modulació SDM a treballar amb tensions inferiors a les utilitzades en el cas de la PWM. Es per
aquest fet que s’utilitza la SDM per aplicacions on es prima la qualitat i no la potència del so.
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L’espectre del senyal de sortida en el cas de la SDM no conté harmònics concentrats en
bandes, amb el que la qualitat i el SNR del so amplificat és major que en el cas de la modulació
PWM.
Com s’ha pogut veure, el compromís Potència – Qualitat és pot traduir en un compromís entre
les Pèrdues per commutació i la Qualitat del senyal de sortida. Com es pot observar a la figura
1-15 amb una reducció del 50% del THD s'aconsegueixen valors de eficiència i THD simultanis
dintre dels llindars establerts per la seva viabilitat comercial. Per tant la solució a aquest
problema pot passar per la utilització d’una nova topologia que contempli aquests dos factors
a priori contraris.
Els objectius genèrics d’un amplificador que no fos sensible a aquesta problemàtica haurien de
ser els de:
- Poder treballar a més potència a igualtat de condicions tecnològiques de commutació
- Generar senyals de sortida amb un contingut Harmònic menor o més fàcil de filtrar.
Complint aquest 2 objectius genèrics obtindríem un amplificador capaç de treballar a més
potència que els actuals Classe-D però amb senyals amb un THD més baix i per tant de millor
qualitat. [Sa06], [Bl04], [Na81].

1.1-3. Amplificadors Commutats Multinivell
Durant els anys 1981 – 1997 apareixen publicacions que presenten un nou concepte
d’amplificació en Classe-D, aquests són anomenats Convertidors Multinivell [Ro95], [La95a],
[La96a], [Ca92]. Aquests convertidors es caracteritzen per generar senyals de sortida de més
de 2 nivells de tensió de sortida.
Augmentant el nombre de nivells a igualtat de potència de treball s’aconsegueix augmentar la
qualitat del senyal de sortida, és per això que, aquests tipus de convertidor es converteixen en
ferms candidats a solucionar el problema del compromís Qualitat – Potència existent en
l’amplificació en Classe-D.

1.1-3.1.

Amplificadors Commutats PSC-PWM

Al 1997 l’autor Nielsen introdueix una nova topologia multinivell aplicada a l’amplificació de
potència en so. Aquesta nova topologia és anomenada “Phase Shifted Carrier Pulse Width
Modulation” o PSC-PWM [Ni97b].
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VDC
TP-(N-1)

VN-1

TN-(N-1)

TP-1

TP-3

V3

TN-3

TP-2

V1

TN-1

VN-1
V3
V1

LN-1
L3
L1

VOUT-A

VOUT-B

LOAD

CA

LN
L4
L2

VN
V4
V2

TP-4

V4

V2

TN-2

TP-N

VN

TN-4

TN-N

CB

GND

Figura 1-16: Topologia PSC-PWM en Full-Bridge (N=3)

Una aproximació típica per obtenir potències més altes en una etapa de potència és la de
paral·lelitzar interruptors o rames de ponts que són controlades amb el mateix modulador.
L’etapa de potència amb topologia PSC-PWM de la figura 1-16 es basa igualment en la
paralel·lització de les rames de commutació, però en comptes de controlar les rames
paral·leles amb la mateixa ona de modulació, se sintetitzen ones multinivell mitjançant un
control de les rames de forma individual i més intel·ligent. Tal i com mostra la figura 1-17, el
mètode es basa en desplaçar la fase de la portadora de manera que es generin senyals per a
cada una de les rames de commutació amb desfasaments controlats.

Figura 1-17: Senyal de 3 Nivells (Left), Senyal de 4 Nivells (Right)

La contribució de cada rama al voltatge de sortida Vth(t) (cap càrrega) és calculat pel la llei de
voltatge de Kirchoff. Així, Vp,th(t) (Tensió a la càrrega) es pot escriure com:

Un dels grans avantatges d’aquesta topologia, a més de la facilitat a l’hora de sintetitzar
senyals multinivell, és la de necessitar tant sols una font d’alimentació VDC pel funcionament de
la etapa de potència. Per altra banda, i tal com indiquen alguns autors [An07], el principal
desavantatge del PSC-PWM és que el nombre d’inductors de sortida i de transistors de
potència s’incrementa ràpidament quan s’eleva el nombre de nivells. P.ex. per construir un
PSCPWM de 9 nivells amb topologia Half-Bridge paral·lela es necessiten 8 inductor i 16
MOSFETs.
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1.1-3.2.

Topologia CASCADE

Durant el període de 1990 a 2000 apareixen diverses publicacions presentant un tipus de
convertidor DC-AC Multinivell, anomenat “Hybrid Multilevel Converter” o “Cascade Multilevel
Converter” [Ca91], [Man00], [McGr00], [Mar90]. Però no serà fins l’any 2002 quan veuran la
llum les primeres publicacions on es presenta el CASCADE com a amplificador de potència per
so [An02], [An04], [An07].
La figura 1-18 mostra l'estructura bàsica d’un amplificador CASCADE. L’ona de tensió de
sortida del convertidor és obtinguda mitjançant la suma de les tensions de sortida de cada
cel·la o pont simple. És per aquest motiu que si U1 = U2 , únicament es poden obtenir 5 nivells
de tensió a la sortida. Si, en canvi, les dues fonts de tensió prenen valors diferents i aquests
segueixen una proporció, es pot obtenir una progressió geomètrica de nivells. P.ex si U2=2U1
(convertidor multinivell híbrid), és possible obtenir set nivells, i si U2=3U1, es poden obtenir
nou nivells.
TPA-2

TPA-1

VA

UA

TNA-1

TNA-2
VOUT-A
LA
LB

CA
CB

CL

LOAD

TPB-2

TPB-1

VOUT-B
VB

UB

TNB-2

TNB-1

Figura 1-18: Topologia CASCADE en Full-Bridge

TPA-2

TPB-2

TPA-1

UA

TPB-1

UB
GND

TNA-2

TNA-1

VOUT-A

VOUT-B

TNB-2

TNB-1

LOAD
Figura 1-19: Model Operacional de la Topologia CASCADE en Full-Bridge

La taula 1-6 mostra una relació de combinacions dels interruptors del model presentat en la
figura 1-19, tensions de sortida de cada cel·la i tensió de sortida de l’amplificador.
Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

31

Capítol 1. Estat de l'Art

Aquesta topologia permet maximitzar el nombre de nivells respecte al nombre d’interruptors
utilitzats si els valors de U1 i U2 són fixats de forma concreta.
TAULA 1-6: Relació de combinacions dels interruptors

TPB-1

TPB-2

TNB-1

TNB-1

TPA-1

TPA-1

TNA-1

TNA-1

VB-GND

VA-GND

VOUT-A – VOUT-B

1

0

0

1

1

0

0

1

UB

UA

UA + UB

1

1

0

0

1

0

0

1

0

UA

UA

1

0

0

1

1

1

0

0

UB

0

UB

0

1

1

0

1

0

0

1

-UB

UA

UA – UB

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

UB

-UA

-(UA – UB )

0

1

1

0

1

1

0

0

-UB

0

-UB

1

0

0

1

0

1

1

0

0

-UA

-UA

0

1

1

0

0

1

1

0

-UB

-UA

-UA – UB

Per altra banda, un dels principals desavantatges és la necessitat de treballar amb dues fonts
d’alimentació flotants per tal d’aïllar les dues cel·les o convertidors simples a traves de U1 i U2.

1.1-3.3.

Topologia DCI-NPC

A l’any 1981 es publica el primer treball sobre un nou tipus de convertidor: el convertidor
multinivell Diode-Clamped-Inverter o Neutral-Point-Clamped (DCI-NPC) [Na81]. Fins l’any
1992 es publiquen molts treballs sobre aquest tipus de convertidor, tots ells enfocats a
aplicacions d’alta potència en transport d’energia o tracció.
A partir de l’any 1992 es publiquen treballs on es planteja la possibilitat d’amplificar so
mitjançant una topologia DCI-NPC [Ca92], [Ca90], però no serà fins l’any 2006 quan es
presentaran els primers resultats comparatius electro-acústics entre amplificadors DCI-NPC i
Classe-D tradicionals [Sa06].
La figura 1-20 mostra l’esquema de la topologia DCI-NPC en Half-Bridge.
T1

C1
D1

T2
L

VDC
D2
C2

T3

CL

LOAD

T4

Figura 1-20: Topologia DCI-NPC en Half-Bridge
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L’operació d’aquest tipus d’amplificador és senzilla, el senyal moduladora és comparada amb
dues portadores, una positiva i una negativa. Tal i com mostra la figura 1-21, si la moduladora
és superior a la portadora positiva s’imposa l’estat alt en la rama corresponent, si la
moduladora és inferior a la portadora negativa, s’imposa l’estat baix i si el nivell de la
moduladora està entre la portadora positiva i la negativa, s’imposa l’estat mig.

Figura 1-21: (Top) Senyals VIN i VCARRIER, (Bottom) PWM de Potència de 3 Nivells

Les tres possibles combinacions de commutadors per una rama, així com les seves respectives
tensions de sortida VOUT es mostren a la taula 1-7.
TAULA 1-7: Combinacions de commutadors i tensions de sortida VOUT

Level Active MOSFET
High
Middle
Low

T1 T2
T2 T3
T3 T4

VOUT
VDC /2
0
- VDC /2

De la mateixa manera que en el cas de les topologies Half i Full de la Classe-D, mitjançant
dues rames modulades per una senyal moduladora en oposició de fase, es pot aconseguir
duplicar la tensió màxima de sortida, i per tant la potència. La figura 1-22 mostra l’esquema de
la topologia DCI-NPC en Full-Bridge.
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TA-1

C1
DA-1

TA-2

TB-1
DB-1

TB-2

LA
CA

VDC

CB
DA-2
C2

TA-3
TA-4

DB-2

TB-3

CL

LOAD

LB

TB-4

Figura 1-22: Topologia DCI-NPC en Full-Bridge

A més, amb l’operació en Full-Bridge, s’aconsegueixen composar 5 nivells possibles de tensió
de sortida, tal i com mostra la figura 1-23.

Figura 1-23: (Top) Senyals VIN i VCARRIERS, (Bottom) PWM de Potència de 5 Nivells
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Les combinacions de transistors que imposen cada un dels estat estan representats a la taula
1-8 per el cas del DCI-NPC Full-Bridge de 5 Nivells.
TAULA 1-8: Combinacions de transistors per cada estat

Level

Active MOSFETs

VOUT

High

TA-1 TA-2 TB-3 TB-4

VDC

Mid-High

TA-1 TA-2 TB-2 TB-3 o TA-2 TA-3 TB-3 TB-4

VDC/2

Middle

TA-1 TA-2 TB-1 TB-2 o TA-2 TA-3 TB-2 TB-3 o TA-3 TA-4 TB-3 TB-4

0

Mid-Low

TA-2 TA-3 TB-1 TB-2 o TA-3 TA-4 TB-2 TB-3

-VDC/2

Low

TA-3 TA-4 TB-1 TB-2

-VDC

El gran tret diferencial d’aquest tipus de convertidors és que, per a cada possible combinació
de sortida, hi ha sempre 2 dispositius commutadors en conducció i dos en tall, en comptes de
només un, com és el cas dels amplificadors en Classe-D tradicionals i de la resta de topologies
multinivell. Aquesta característica permet a la topologia DCI-NPC treballar al doble de tensió
de DC-Bus, i per tant, al doble de tensió sense variar la tecnologia de commutació respecte la
resta de topologies.

1.1-4. Comparativa Resum de Topologies per Power Switching Amplifiers (PSAs)
Atenent a les diverses topologies presentades en els punts 1.1-2 i 1.1-4 d’aquest capítol,
actualment, la figura 1-24 mostra un esquema resum del panorama actual en quant a
tecnologies de convertidors electrònics de potència, aplicats a l’amplificació de so.
SWITCHING AMPLIFIERS

D-CLASS

HALF-BRIDGE

2 Levels @ VDC/2

MULTILEVEL

FULL-BRIDGE

PSC-PWM

3 Levels @ VDC

HALF-BRIDGE

3,4,5 Levels @ VDC/2

CASCADE

DCI-NPC

3 Levels @ VDC/2

FULL-BRIDGE

HALF-BRIDGE

3,4,5 Levels @ VDC

3 Levels @ VDC/2

FULL-BRIDGE

5 Levels @ VDC

Figura 1-24: Classificació de les Tecnologies d'Amplificació de Potència Commutada
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Per poder realitzar una comparativa objectiva i en igualtat de condicions de funcionament, es
defineixen els següents paràmetres o característiques a comparar:







Nº Nivells: Nombre de nivells en els què se sintetitza el senyal amplificada de sortida
abans de ser filtrada.
Nº TRTs: Nombre de Transistors que composen la Topologia.
VTRT(OFF): Tensió que veu un element commutador quan està en tall.
VOUTMAX: Tensió màxima que pot assolir la sortida de la Topologia.
ILOUTMAX: Corrent màxima que pot entregar l’amplificador a la càrrega.
Nº Ls: Nombre d’elements inductors (incloent-hi els del filtre LC de sortida) que
necessita la Topologia.

Les condicions fixades per realitzar la taula comparativa són:





VDC-Bus = Vdc, per el cas de la topologia CASCADE U1 + U2 = Vdc.
Per al cas de les topologies Multinivell, el Nº de nivells queda fixat a 5.
Per tots els casos es considera la mateixa fSW.
Per tots els casos els elements commutadors TRTs són els mateixos.
TAULA 1-9: Característiques de les diferents topologies

Nº Levels
Nº TRTs
VTRT(OFF)
VOUTMAX
ILOUTMAX
Nº Ls

Half-Bridge Full-Bridge PSC-PWM
2
3
5
2
4
8
Vdc
Vdc
Vdc
Vdc/2
Vdc
Vdc
ITRT(MAX)
ITRT(MAX)
ITRT(MAX)/Branch
1
2
>6

CASCADE
5
8
Vdc
Vdc
ITRT(MAX)
2

DCI-NPC 3N
3
4
Vdc/2
Vdc/2
ITRT(MAX)
1

DCI-NPC 5N
5
8
Vdc/2
Vdc
ITRT(MAX)
2

Com mostra la taula 1-9, les topologies PSC-PWM i DCI-NPC permeten treballar a més alta
potència que la resta mantenint la qualitat del so. Si es pren com a premissa de qualitat que el
valor de Vout en una commutació és inversament proporcional a la qualitat del senyal de
sortida, es pot observar que:
Si

(1.23)

llavors: Vout PSC-PWM = Vout DCI-NPC = Vout CASCADE = VDC/2
Però al contrari que la topologia Cascade, el DCI-NPC i el PSC-PWM permeten treballar a més
alta potència. El DCI-NPC, degut a la capacitat dels seus TRTs de suportar VDC/2 i per tant de
poder doblar la VDC-Bus. El PSC-PWM, degut a que els seus transistors han de suportar una
ITRT(MAX) = IL/ Nº Rames d’un semi-pont.
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Com es comenta a la bibliografia, alguns dels grans defectes de la topologia PSC-PWM són:




La necessitat de molts més elements passius que en el cas de la topologia DCI-NPC.
El fet de treballar a alta corrent per augmentar la potència de treball implica un
augment de les pèrdues per efecte Joule en els conductors.
L'increment del corrent de treball implica un increment en el volum i pes del
transformador la font d’alimentació del DC-Bus, tal i com mostra la figura 1-25 on es
presenten els resultats d’un estudi fet amb transformadors de característiques
comercials.

Figura 1-25: Mida i Pes dels Transformadors en funció de la Corrent de Treball

Aquests defectes, fan concloure que la topologia DCI-NPC és la més adequada per treballar en
amplificació de so d’alta potència i alta qualitat [Ant07], [Sa06].
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1.2- Modulacions Digitals i Analògiques
Les quatre tècniques de modulació bàsiques són [Bl53] Pulse Amplitude Modulation (PAM),
Pulse Width Modulation (PWM), Pulse Position Modulation (PPM) i Pulse Density Modulation
(PDM). La figura 1-26 il·lustra aquests quatre principis fonamentals de modulació.

Figura 1-26: Les 4 Tècniques de Modulació fonamentals

La taula 1-10 presenta una comparació qualitativa dels quatre mètodes fonamentals.
Només les PDM i PWM es consideren interessants per els aplicacions d’amplificació de
potència per so.
TAULA 1-10: Comparació qualitativa dels quatre mètodes fonamentals

Modulation

BW

Resolution

Eficiency

Complexity

PAM





















PPM
PWM
PDM

Prenent com a únicament vàlides les modulacions PWM i PDM, es poden tenir el compte les
diverses maneres d’implementar cada una d’aquestes dues tècniques de modulació.
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Els moduladors, en general, poden ser Analògics o Digitals. Per tant es important classificar-los
des de aquest punt de vista. També s'ha tenir en compte en aquesta classificació, la necessitat
d’incloure tècniques o processats auxiliars a les modulacions.
Així doncs, l’escenari actual, pel que fa a tècniques i sistemes de modulació per amplificadors
commutats de so, queda tal i com mostra la figura 1-27. Cada una de les diferents tècniques de
generació d’una modulació serà descrita en els apartats següents.
MODULATION
TECHNIQUES
FOR SWITCHING
AMPLIFIERS

ANALOGIC
MODULATIONS

PDM

DIGITAL
MODULATIONS

PWM

NOISE – SHAPING &
INTERPOLATION
TECHNIQUES

PDM

PWM

UNIFORM

NATURAL

HYBRID
UNIFORM

NATURAL

HYBRID

Figura 1-27: Classificació de Tècniques de Modulació per Amplificadors Commutats

1.2-1. Modulacions Analògiques
1.2-1.1.

Analog Pulse Density Modulation (A-PDM)

Actualment, la modulació PDM és la més investigada. Una manera simple d’implementar un
amplificador commutat basat en modulació PDM és utilitzar un filtre realimentat seguit per
una etapa d’amplificació commutada [Kl92].
+
-

H(S)
fs

POWER
STAGE

1
K

Figura 1-28: Modulador Analògic Bàsic PDM amb Noise-Shaping

La figura 1-28 mostra l’esquema bàsic amb un Noise-Shaping. Aquest mètode va ser presentat
per primer cop a [Kl92] però amb el temps ha anat millorant amb [Kl97] i [Iw96].
Desafortunadament, hi ha unes quantes complicacions inherents a la modulació PDM aplicada
als amplificadors commutats de potència.
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El filtre de realimentació ha de ser de l’ordre més gran possible per tal d’aconseguir un
rendiment satisfactori dins de la banda útil de so. Aquest fet ha portat a que la recerca actual
en modulacions PDM es basin en la seva implementació digital [Ant07], [Ant02], [Ant04].
1.2-1.2.

Analog Pulse Width Modulation (A-PWM)

Durant la recerca general prèvia a l’any 1994 en el camp de modulació PWM com p. ex. [Bl53],
tots els treballs s'han centrat en un conjunt limitat d’esquemes [Ma67], [Bo75a], [Bo75b],
[St87], [Me91], [Go92], [Hi94]. No existeix cap treball concret que realitzi un anàlisi coherent i
complert ni una comparació de mètodes PWM, i naturalment, no amb PSAs com a aplicació
específica.
Tradicionalment, la modulació PWM es classifica en dos grans grups segons el mètode de
mostreig: PWM Natural (N-PWM) i PWM Uniforme (U-PWM). Existeixen mètodes alternatius
que poden ser classificats com a híbrids entre el N-PWM i el U-PWM. Els principis dels
diferents mètodes de mostreig es mostren a la figura 1-29

Carrier

Natural reference
Uniform reference

Uniform
Natural
Hybrid
(3 samples)

Hybrid reference

(3 samples)

(3 samples)

nT

(n+1) T

time

Figura 1-29: Principis dels mètodes de modulació U-PWM i N-PWM

Aquests tipus de Moduladors es troben extensament estudiats en la bibliografia per
aplicacions indústrials d'electrònica de potència però la gran revolució dels sistemes digitals
DSPs, FPGAs, etc.. va deixar de banda la seva aplicació al món de l'electrònica de potència per
petites i mitjanes potències, entre aquestes aplicacions, el món de l'amplificació commutada
de so.
Han estat molts els estudis, tècniques, aplicacions i treballs publicats sobre modulacions
implementades digitalment, però la simplicitat electrònica dels moduladors PWM analògics i la
seva simple i intuïtiva concepció funcional fan d'aquest modulador un candidat interessant per
innovar en l'estudi de moduladors aplicats al món de l'amplificació de so.
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1.2-2. Modulacions Digitals
1.2-2.1.

Error de Quantificació en Senyals Analògiques Mostrejades

A diferència d'un procés de mostreig i quantificació ideal com el mostrat a la figura 1-30, el
mostreig i quantificació dependran sempre del truncament o arrodoniment que imposi la mida
dels registres del sistema de processat digital.

Figura 1-30: Mostreig d'un Senyal Analògic: Model No-Lineal (Mostreig Ideal)

Si s'assumeix que les mostres de sortida són representades per dos fraccions complementaries
de punt-fix de mida (b+1) bits. Y a més, s'assumeix que les mostres d'entrada
són
arrodonides cap a nivell de quantificació mes proper per obtenir la mostra quantificada
.
També s'ha d'assumir que el senyal analògic d'entrada està normalitzat tal que:

Si es tenen en compte els efectes reals distorsionants del procés, la mostra quantificada es pot
escriure com:

I el procés real pot ser expressat mitjançant un esquema estadístic com el mostrat a la figura
1-31:
SAMPLER

Xa(t)

X^ (n)=X(n)+e(n)

X(n)=Xa(nT)

e(n)

Figura 1-31: Mostreig d'un Senyal Analògic: Model Estadístic (Mostreig Real)

On

és la mostra exacta i

representa l'error de quantificació, donat per:

On q és la mida de la quantificació, p.e: q=2-b.
En processos de mostreig de senyals analògics, l'error de quantificació, normalment es
presenta com un soroll afegit [Opp75].
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El SNR o Signal-Noise Ratio mesurat per aquesta font de soroll pot ser expressat com:

Si el senyal d'entrada es troba normalitzat en amplitud (0 < A < 1) i la variància () de
es
, el SNR es pot expressar com:

Generalment, en senyals analògics com el so (veu o música), la probabilitat de que la magnitud
d'una mostra superi en 3 o 4 cops el valor RMS del senyal original, és molt petita. Es per aquest
fet que si A es fixat a 1/(4X) , hi ha una gran probabilitat de que no es generi distorsió per
clipping o saturació. En aquest cas, el SNR que com:

Amb el que, per exemple, per tal de disposar d'un nivell de SNR  80dB es requereix d'una
quantificació de 14bits.

1.2-2.2.

Digital Pulse Density Modulation (D-PDM)

Els moduladors de PDM digitals s'han investigat extensament p. ex. dins [Na87], [Ad90],
[Ha91], [Ad91], [Ri94] i han trobat un gran camp d’aplicació durant la darrera dècada, en DACs
comercials i ADCs. La topologia de modulador de PDM digital, mostrada a la figura 1-32, es pot
utilitzar directament com modulador en un sistema PSA.

x(n)

b
fs

INTERPOLATION

+

brq

H(S)

I fs

LOOP FILTER

y(n)

QUANTIZER

Figura 1-32: Topologia del Modulador Digital Bàsic PDM

Degut a la gran acceptació que ha tingut aquesta tecnologia en el món científic i comercial de
l'amplificació de so, així com la gran quantitat d'estudis i treballs publicats sobre el tema
durant els últims 10 anys, es pot afirmar que la tecnologia dels moduladors PDM Digitals és
una tecnologia madura. És per tant necessari estudiar i analitzar la viabilitat i prestacions
d'altres tecnologies (analògiques i digitals) de modulació per tal d'enriquir molt mes el
coneixement tècnic i científic dintre d'aquest sector.
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1.2-2.3.

Digital Pulse Width Modulation (D-PWM)

A la pràctica, la conversió d’una senyal PCM digital a una PWM és notablement simple.
Essencialment, la conversió de PCM fins a PWM s’ha de realitzar sense pèrdua d'informació.
Per això, la precisió del rellotge del comptador digital és crítica per mantenir el rendiment del
sistema controlat i evitar el “jitter”. El requisit de la velocitat de compte és una limitació
fonamental dins sistemes de PWM digitals.
Els sistemes d’àudio digital operen amb 16-24 bits i realitzen un mostreig a freqüències de
com a mínim 44.1 kHz, la velocitat de compta necessària en aquesta aplicació és d’un ordre de
magnitud més alt que la que pot assolir el sistema digital, fins i tot amb un innovador disseny
de circuits per reduir la velocitat de compta [Ng85]. Un altre problema és la no linealitat dins
de la conversió de PCM-PWM.
La figura 1-33 mostra la relació de freqüències de mostreig, Nº de Bits de quantificació
necessaris i freqüències de rellotge de dispositiu DSP o FPGA per la implementació de un
modulador D-PWM.

Figura 1-33: Relació entre el Nº de bits de Quantificació, FCARRIER i FCLOCK necessària

Com es pot observar, per aconseguir nivells de SNR  85 dBs, és necessari treballar amb
quantificacions de l'ordre de 14bits amb el que les freqüències de rellotge necessàries són
inassolibles inclòs per les tecnologies digitals actuals.
Aquest problema ha generat durant l'última dècada l'aparició de molts treballs i investigacions
en l'àmbit de l'aplicació de tècniques de processat digital de senyal a les tècniques digitals de
modulació PWM. Aquestes tècniques són conegudes com a Interpolació i Noise-Shaping.
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1.2-2.4.

Tècniques d’Interpolació i Noise-Shaping

l’Aplicació de les tècniques de processament digital del senyal i Noise-Shaping en la etapa de
conversió PCM-PWM i PCM-PDM aporta novetats interessants en els sistemes PSAs en general
[Go90]. La topologia es mostra a la figura 1-34.
Els efectes de la interpolació en la conversió més crítica, la PCM - PWM són:


La interpolació millora la linealitat del procés de conversió proporcionant un ràtio
entre la freqüència de la portadora i l’ample de banda considerablement òptim.



Un apropiat sobre-mostreig del senyal proporciona la possibilitat d’utilitzar tècniques
Noise-Shaping per reduir la resolució del PWM mantenint l’ample de banda .



L'augment de la freqüència de la portadora per interpolació redueix el rendiment del
sistema però, per altra banda, simplifica el procés de desmodulació.

fc= I fs

PCM

b

input

fs

INTERPOLATION

b
fs2= I fs

NOISE
SHAPING

brq

UPWM

fs2= I fs

fs3= I fs 2brq

Figura 1-34: Sistema d’Interpolació i Noise-Shaping

El factor d'interpolació és un compromís entre la linealitat del modulador, el rang dinàmic i els
factors relatius tant a la conversió de potència com als de qualitat del senyal. Tenint en
compte que en l’etapa de potència s’introdueixen errors sobre cada acció de modulació, la
freqüència de la portadora hauria de ser mínima.
Els factors d'interpolació són molt més baixos que p. ex. en un modulador sigma-delta on els
factors d'interpolació de 64x-256x són els més típics. Per a un ample de banda de 20 kHz, la
freqüència de la portadora no hauria d'excedir 500 kHz. Aquests valors corresponen a factors
d'interpolació generalment per sota 16x.
El Noise-Shaping és extraordinàriament útil en aquesta aplicació. La recerca prèvia ha
demostrat [Go90] que una re-quantificació de 6-9 bits combinada amb 8-16 d’interpolació són
un compromís raonable que permet una qualitat en banda base mantinguda amb un sistema
Noise-Shaping simple. Consegüentment, els problemes d’estabilitat en sistemes Noise-Shaping
com p.ex. moduladors sigma-delta estan molt ben documentats [Ch90], [Ad91], [Ri94]. La
utilització de tècniques Noise-Shaping està àmpliament documentada en nombroses
publicacions [Ge89], [Ha91], [Go92], [Hi94].
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1.2-3. Comparativa Resum de Tècniques de Modulació per PSAs
La taula 1-11 mostra un forma de resum la comparativa entre les característiques mes
destacades de les tècniques de modulació PDM i PWM en les seves vessant d'implementació
analògica i digital.
TAULA 1-11: Resum comparatiu entre característiques de tècniques de modulació

Com s'ha comentat en aquest apartat, són les modulacions D-PDM i A-PWM les més
interessants des de el punt de vista dels sistemes PSAs. Les modulacions D-PWM i A-PDM
queden descartades per la complexitat a l'hora de la seva implementació. En el cas de D-PWM,
necessita d'unes freqüències de rellotge extremadament altes o bé, de tècniques auxiliars de
pre-processat digital del senyal com són el Noise-Shaping i la Interpolació. En el cas de la
A-PDM, la necessitat de disposar d'un filtre de sortida d'ordre molt superior, impossibilita la
seva realització pràctica per casos de molta qualitat i eficiència.
La modulació D-PDM actualment és la més utilitzada en aquest tipus de aplicacions, essent la
mes reportada i documentada. La modulació A-PWM, gaudeix d'una maduresa científica i
tècnica per les seves aplicacions en el món de l'electrònica indústrial, però són escassos els
treballs actuals que n'hi parlen en aplicacions de PSAs. La seva facilitat d'implementació i
senzillés conceptual fan d'aquesta modulació una candidata ideal pel seu estudi i
implementació en noves topologies d'amplificació commutada, però, sobre tot, la alta
capacitat que d’extrapolació a altres tècniques que presenten els resultats sorgits del seu
estudi.
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1.3- Estratègies de Control per a la Reducció de Distorsions en Classe-D
Durant els últims anys, degut a la millora tecnològica de sistemes digitals de processat i
control, s’ha incrementat notablement la recerca en nous mètodes de control aplicats als
sistemes d’amplificació. De tota la bibliografia referent, cal destacar 4 grans tipus de control,
pel seu actual estat i per ser la base dels sistemes de control utilitzats en sistemes comercials
actuals. L’esquema de l’estat de l’art actual de les estratègies de control es mostra a la figura
1-35.
CONTROL STRATEGIES
FOR CLASS-D
AMPLIFIERS

ROBUST
LINEAR
CONTROL

OPTIMIZED
LINEAR
CONTROL

VOLTAGE
FEEDBACK
CONTROL
(VFC)

MULTIVARIABLE
ENHANCED
CASCADE
CONTROL
(MECC(N))

CURRENTVOLTAGE
FEEDBACK
CONTROL
(CVFC)

MULTIVARIABLE
ENHANCED
CASCADE
CONTROL
(MECC(M,N))

LINEAR
CONTROLS

NON-LINEAR
CONTROLS

PULSE
REFERENCED
CONTROL

NON-LINEAR
CONTROL

PULSE EDGE
DELAY
CORRECTION
(PEDEC)

ONE CYCLE
CONTROL
(OCC)

THREE-LEVEL
ONE CYCLE
CONTROL
(TOCC)

DIGITAL
CONTROLS

VFC-1

VFC-2

PATENTED
METHODS

Figura 1-35: Classificació d’Estratègies de Control per PSAs

Cadascuna d’aquestes metodologies genèriques ha derivat en controls específics que seran
descrits a continuació.

1.3-1. Robust Linear Control (RLC)
El disseny d’una estructura de control implica la selecció dels components controlats, mesurats
i la manipulació de les variables, estructura de control (o topologia) i tipus de controlador. Les
tres variables de l’amplificador que poden ser mesurades pel controlador lineal són:
• La sortida de l’etapa de potència VP
• La corrent del filtre inductiu IL
• La sortida del PSA VO
Dins de les estructures lineals de control, pel que fa al control de sistemes PSAs, destaquen
dues grans tendències, la Voltage Feedback Control (VFC) i la Current-Voltage Feedback
Control (CVFC).
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1.3-1.1.

Voltage Feedback Control (VFC)

Aquesta és l'estructura de control clàssica, on la tensió de sortida Vo és l'única variable
mesurada.
El controlador està subdividit en tres elements: un bloc Fordward compensador C(s), un
compensador de Feedback B(s), incloent atenuació amb la finalitat de proporcionar el guany
de llaç tancat i una referència inicial, i un Shaper R(s) per estabilitzar la dinàmica d'alta
freqüència [At78], [At83], [Pa88], [Ha91], [Ha97]. La topologia és la mostrada a la figura 1-36.
B(S)
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C(S)
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VP
POWER
STAGE

VO
DEMODULATION

Figura 1-36: Diagrama de Control VFC

1.3-1.2.

Current-Voltage Feedback Control (CVFC)

L'estructura de control utilitza dues variables mesurades, IL i VO. El controlador multivariable es
subdivideix en cinc elements, dos compensadors Feedforward CC(s) i CV(s) i dos compensadors
Feedback BC(s) i BV(s) i per últim, un pre-compensador de dinàmica R(s) que serveix per
estabilitzar l'alta freqüència [Pa88], [Ni97d], [An95], [An97], [Ni98a].
Aquesta Estructura es mostra a la figura 1-37.
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CV(S)

+

IL
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MODULATOR
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VP
POWER
STAGE

VO

DEMODULATION

Figura 1-37: Diagrama de Control CVFC

1.3-2. Optimized Linear Control (OLC)
Una millora sobre els Controls Lineals és la seva optimització, i dins d’aquesta línia destaca el
control genèric anomenat Multivariable Enhaced Cascade Control (MEEC), patentada per
“Bang&Olufsen A/S” (PCT/DK97/00497).
D’aquest tipus de control en deriven dues variants, el MECC(N) i el MECC(M,N).
Fonamentalment, el MECC es basa en una estructura de N bucles recursius en topologia de
cascada incremental a partir d'una sola font d'informació.
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1.3-2.1.

Multivariable Enhaced Cascade Control (MECC(N))

El MECC(N) es basa en un llaç feedback de VP a un o diversos llaços, en una o diverses d'etapes.
És evident que aquesta simple "extensió" ofereix avantatges significatius mitjançant un
compensador optimitzat de realització. Aquesta Estructura es mostra a la figura 1-38.

VA

A(S)
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BN(S)

VI

B1(S)

VB N

VB 1

VP
MODULATION +
POWER STAGE

VO
DEMODULATION

Figura 1-38: Diagrama de Control MECC (N)

Els sistemes de control en cascada han estat anteriorment aplicats als sistemes amplificadors
de potència lineal, per exemple, en termes de la coneguda Nested Diferenttial Feedback Loop
Method (NDFL) [Ch82].

1.3-2.2.

Multivariable Enhaced Cascade Control (MECC(N,M))

L’extensió al MECC(N, M) comporta unes propietats addicionals, que són:
-

Millora de la resposta en freqüència, insensible a les variables de càrrega, etc.. La
resposta en fase i amplitud de l'amplificador és molt menys dependent de la sortida
del filtre.
Correcció d'errades de filtre, reducció dels requisits pel filtre LC i més linealitat.

L’extensió al MECC(N, M) es mostra a la figura 1-39.
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Figura 1-39: Diagrama de Control MECC(N,M)
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1.3-3. Non-Linear Control (NLC)
Els mètodes de control investigats fins ara s'han basat en controls feedback lineals.
Recentment, tècniques no lineals de control com la One Cycle Control (OCC) [Sm95], han estat
proposades per PSAs en diverses publicacions [La96b], [Sm97], [TA97], [Ni98a].
Els resultats indiquen que hi ha algunes complicacions en la implementació de controls no
lineals i que no s’assoleixen les prestacions esperades.
Una extensió del control no lineal OCC és el Three-Level Once Cycle Control (TOCC),
optimitzada per aplicacions en Full-Bridge. El mètode [TA97], [Ni98a] té diversos avantatges
sobre el OCC no lineal en aplicacions de PSAs. La figura 1-40 mostra l’estructura del control
OCC i la figura 1-41 l’estructura del control TOCC.
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Figura 1-40: Diagrama de Control OCC
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Figura 1-41: Diagrama de Control TOCC

La conclusió principal és que l'OCC i els controls no lineals, en general, són inferiors en
comparació amb els, simples però potents, sistemes de control lineal que han estat presentats
anteriorment.
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1.3-4. Pulse Referenced Control (PRC)
Dins d’aquesta família de Controls Digitals, destaca per aplicacions PSAs, el nou mètode
presentat per Nielsen [Ni97c], [Ni98b], i patentada per “Bang&Olufsen A/S”
(PCT/DK98/00133), anomenat Pulse Edge Delay Error Correction o PEDEC. Les aplicacions són
els PSAs en general i aplicacions de DC-DC i DC-AC d’alta potència.
El diagrama de blocs del controlador PEDEC es mostra a la figura 1-42. El modulador de l’etapa
de potència és la realimentació d’una unitat de correcció que estableix una compensació per
retard intel·ligent de cada pols individual, controlada per una senyal d’entrada de control.

ERROR
PROCESSING

POWER STAGE
STATE
FEEDBACK

VC

VI

VO

VC

PULSE MODULATED
INPUT

CORRECTED
SIGNAL

OUTPUT

POWER
STAGE

CORRECTION
UNIT

Figura 1-42: Principi Bàsic del Control PEDEC

El nou temps està subjecte a control per tenir un efecte de "pre-distorsió", tal que el resultat
de l’acció de control a la sortida de l’etapa de potència sigui una sortida lliure de distorsió, de
soroll o de qualsevol altra contribució no desitjada.
Del control PEDEC existeixen tantes variants com punts de realimentació es facin servir. La
figura 1-43 mostra l’estructura de control PEDEC VFC-1 i la figura 1-44 l’estructura de control
PEDEC VFC-2.
-

+

1
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Figura 1-43: Estructura de Control PEDEC VFC-1
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-

+
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Figura 1-44: Estructura de Control PEDEC VFC-2

1.3-5. Comparativa Resum de les Tècniques de Control per PSAs
La taula 1-12 mostra un estudi comparatiu extret de la bibliografia [Ni97]. En l’estudi, les
diferents estructures de control són analitzades respecte a la seva capacitat de reducció dels
efectes dels errors Temporals o PTE i els errors d'Amplitud o PAE.
Per analitzar els efectes o la reducció dels PTEs es fa servir com a factor de mèrit la reducció en
el THD del senyal de sortida. Per analitzar els efectes o la reducció dels PAEs es fa servir com a
factor de mèrit el PSRR.
TAULA 1-12: Comparació de les tècniques de control per PSAs

Control Type
VFC
CVFC
MECC(N) N=3
MECC(M,N)
OCC
TOCC
PEDEC-VFC1
PEDEC-VFC2

Reducction of THD in dB
(Control OFF  Control ON)
25dB
25dB
40dB
>40dB
10-20dB
<20dB
20-30dB
25dB

PSRR (dB)
25dB
30dB
40dB
>40dB
15dB
<20dB
25dB
25dB

De l’estudi es desprèn que tan els control MECC con els PEDEC presenten unes bones
prestacions en front a les distorsions tant PTE com PAE. És, però, el control PEDEC, per la seva
senzillesa, en comparació amb els MECC, el referent a seguir per tal de dissenyar i
implementar noves estructures de control.
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1.4- Conclusions del Capítol 1
A partir de la recerca bibliogràfica feta i de l’estat de l’art de les tecnologies d’Amplificació
commutada d’Àudio de potència, es poden extreure vàries conclusions.


Després d’algunes dècades de manca d’avenços i de recerca en les aplicacions PSAs, la
demanda social i indústrial actual de sistemes més eficients des del punt de vista
energètic, ha situat les temàtiques relacionades en l’amplificació mitjançant PSAs en el
punt de mira de molts treballs i recerques actuals. Algunes topologies, entre les què
es troben les Multinivell, poden aportar molts més avantatges, emmarcades en un
escenari on les tècniques de modulació, els mètodes de control i l’estudi de les
càrregues siguin investigades paral·lelament. És també necessari i objectiu d’aquesta
recerca, fixar uns paràmetres o factors de mèrits de qualitat i d’eficiència específics
per les noves topologies i tecnologies d’amplificació, però que a l’hora siguin
compatibles amb les clàssiques Classe-D, per tal de poder realitzar estudis comparatius
de manera objectiva.



Prenent com a premissa i objectiu fonamental la recerca de topologies d’alta eficiència
i qualitat sota condicions de treball d’alta potència, es presenta la topologia multinivell
DCI-NPC com una ferma candidata, millorant, en quant a volum, pes i eficiència a alta
potència, les prestacions de les noves tecnologies multinivell, algunes ja aplicades
actualment a nivell comercial, com són la CASCADE i la PSC-PWM.



Les tècniques de modulació per sistemes d'amplificació commutada de so (PSAs) són
les components, tecnològica i científicament, més treballades i avançades actualment,
com ho demostren les nombroses publicacions, treballs i investigacions que tracten la
temàtica. Dintre de les vessants de implementació, analògica o digital, és aquesta
última la mes madura i aplicada comercialment, sobre tot, amb les tècniques de
modulació per densitat de pols o PDM. És per tant interessant aprofundir i treballar
amb tècniques basades en portadora (PWM) amb implementació analògica per obrir
pas i fer madurar l'altra gran vessant en les tècniques de modulació per sistemes PSAs.



Les actuals tècniques de control utilitzades en amplificadors commutats caminen cap
al concepte de la cancel·lació activa de distorsions, com demostren els sistemes de
control PEDEC, referents actuals pel que fa a efectivitat. Conèixer la distorsió,
anticipar-se a ella i cancel·lar-la mitjançant l’aplicació d’una acció de control activa
distorsionant, sembla ser el camí que seguiran els futurs controls aplicats a aquests
tipus de sistemes. Cal, per tant, pensar en futures topologies multinivell, capaces de
generar alta potència i alta qualitat de so, sota una alta eficiència, acompanyats de
tècniques de control actiu, per tal de minimitzar, o inclús cancel·lar en la seva totalitat,
alguna o totes les distorsions presents en aquestes noves tecnologies.

En conclusió, es proposa basar la recerca objecte d’aquesta Tesis en la Topologia Multinivell
DCI-NPC amb modulació Analògica S-PWM, així com aprofundir en l’estudi dels factor,
mecanismes i paràmetres propis de la topologia i l’aplicació que puguin permetre a la
comunitat i indústria de l’amplificació de Àudio, l’optimització i millora dels seus procesos de
disseny les seves prestacions.
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Capítol 2.
Topologia DCI-NPC com a
Amplificador de So, Metodologia
d’Estudi dels Errors i de les Fonts
d’Error

En aquest Capítol, será estudiada i analitzada la Topolgia DCI-NPC com a Amplificador de So.
S’avaluaran i compararan les seves prestacions sota criteris d’Eficiència i Qualitat per tal de
confirmar que la topología DCI-NPC presenta la solución tecnológica a la Problemàtica
Potència-Qualitat. Un cop confirmada la viabilitat tecnológica de la topología DCI-NPC, es
presentaran dos nous Factors de Mèrit basats en els actuals factors de mèrit normatiu o de
mercat. Aquests nous factor de mèrit servirán per dissenyar una metodología d’estudi i
avaluació dels Errors i Fonts d’Error que presenta la nova topología objecte d’estudi.

Continguts
2.

TOPOLOGIA DCI-NPC COM A AMPLIFICADOR DE SO: CARACTERITZACIÓ i ESTUDI
DELS ERRORS I DE LES FONTS D’ERROR
2.1- Amplificació Multinivell: Solució a la Problemàtica Qualitat-Potència
2.2- La Topologia DCI-NPC com a Amplificador de So
2.3- Metodologia per a l’Estudi i Anàlisi d’Errors i Fonts d’Error
2.4- Conclusions del Capítol 2
2.5- Referències del Capítol 2
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L'amplificació en Classe-D va suposar una millora absoluta en quant a eficiència elèctrica en el
sistema, però va ser durant la primera dècada d'estabilització d'aquesta tecnologia al mercat
quan els fabricants van començar a patir una divisió en el seu procés de producció deguda a la
incompatibilitat entre les aplicacions de so distribuït o PA i so HiFi. La solució a aquest
problema ha vingut de forma quasi natural i de la mà de la tradició tecnològica del món de
l’electrònica aplicada al so. Històricament l’electrònica aplicada al so ha seguit una evolució
tecnològica paral·lela a l’evolució de l’electrònica de potència.
Durant la primera dècada del 1900 van aparèixer els primers elements electrònics actius basats
en sistemes de buit, però no va ser fins a finals d’aquesta mateixa dècada quan aquests
mateixos elements van ser utilitzats en les primeres aplicacions d’amplificació de so
professional. Quaranta anys més tard i amb l’aparició del primer transistor de semiconductor,
la indústria del so va començar a treballar en els primers amplificadors basats en
semiconductor, que van veure la llum cap al 1950. Aquesta tecnologia d’amplificació basada en
semiconductors treballant en règim lineal s’ha mantingut estable al mercat i a la indústria
durant més de 50 anys, tot i que encara manté la seva importància avui en dia. Dues dècades
després de l’aparició dels primers transistors de semiconductor, van aparèixer al món de
l’electrònica indústrial els primers sistemes commutats basats en modulació PWM o
d’amplada de pols, essent aquests aplicats al món del so tres dècades després (any 2000).
Com es pot observar l’electrònica aplicada al so s’ha anat nodrint de les tecnologies que han
anat apareixent al món de l’electrònica de potència amb un temps de desfàs d’uns 10 anys. Tal
i com mostra la figura 2-1, és lògic suposar que la solució tecnològica als problemes sorgits
durant l’última dècada en l’aplicació de l’electrònica commutada PWM (Classe-D) al món del
so, s’ha de buscar en les tecnologies sorgides durant les últimes dècades en el món de
l’electrònica de potència.

Figura 2-1: Evolució i paral·lelisme entre l’electrònica de potència i l’electrònica del so
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Amb l'aparició de les primeres propostes de topologies multinivell que compatibilitzaven les
aplicacions d'alta eficiència amb les d'alta qualitat s'obria un nou camí al món dels
amplificadors commutats [Na81],[Blo04],[Sa06],[Ro95],[La95a],[Ca92]. A efectes pràctics,
aquestes noves topologies hereten, a més de la compatibilitat Potència - Qualitat, tots els
avantatges de l'amplificació original en Classe-D; però alhora totes les limitacions i problemes
que presentaven aquestes topologies originals a més de les intrínseques a la nova
topologia[Ca90],[Man00],[Mar90]. Tal i com descriu [Ni97b] i [Ni97c], a la pràctica,
l'amplificació commutada presenta limitacions en quant a eficiència i qualitat degudes a les no
idealitats en el procés de conversió de potència. Aquests processos, idèntics als què es troben
en sistemes electrònics indústrials, al contrari que en aquest àmbit, i pel fet de treballar en
ordres de magnitud de potència i freqüència elevats, presenten fenòmens no ideals
significatius i no menyspreables en aplicacions de so [Andersk97],[Gon11],[Chun09],[Tak12].
Malgrat la important influència de l'etapa de potència en tots els paràmetres del sistema, no
es troben gaires anàlisis fonamentals de les fonts d’error en el procés de la conversió
energètica DC-AC. Attwood [At83] discuteix els efectes de les no idealitats en termes generals,
amb etapes de sortida de dos commutadors. Altres autors també analitzen els mecanismes
de distorsió en la commutació en les etapes de sortida de l'amplificador, però les etapes estan
de l’estudi estan basades en tecnologia bipolar[At83],[Ha91]. En la darrera dècada s’ha
desenvolupat la tecnologia del Transistor de potència i els dispositius de commutació són ara
clarament els més adequats per etapes commutades de potència en aplicacions d'àudio. No
obstant això, les fonts fonamentals de la no idealitat segueixen sense canvis, i és necessari
realitzar un anàlisi fonamental de l’estat de l’art [And05]. Tenint en compte la manca de
treballs referents a l'estudi d'aquestes limitacions i les seves conseqüències dins de la cadena
d'amplificació, és necessari plantejar una metodologia d'estudi que contempli el mapa complet
de mecanismes generadors de no idealitats i, per tant, limitadors de paràmetres com
l'eficiència i la qualitat, així com integrar aquest mapa dintre de la cadena d'amplificació.
Aquest primer estudi permetrà analitzar i quantificar els fluxos distorsionants entre les
diferents parts del sistema amplificador, amb el què es podrà disposar d'un mapa complet i
precís de mecanismes generadors d'error, els seus fluxos i les seves conseqüències en forma
de distorsió i limitacions d'eficiència i/o qualitat a la sortida.
En aquest capítol es presentaran a mode d’introducció els principals trets comparatius que hi
ha entre les topologies multinivell DCI-NPC i PSC-PWM. Aquests trets comparatius presentaran
a la topologia DCI-NPC com l’òptima per estudiar comparativament el compromís QualitatPotència respecte la Classe-D. S’estudiarà idealment la topologia DCI-NPC i el seu modulador SPWM, les seves operacions Half-Bridge i Full-Bridge, i els seus modes de configuració en
Potència i Qualitat, sota els punt de vista de la Qualitat o distorsió harmònica a la sortida i
pèrdues de potència. En la resta de Capítols, seran presentats i estudiats els diferents estats
de commutació, components, i les dependències d’aquests amb les fonts d’error i errors.
Aquesta topologia serà presentada i els seus principals avantatges seran estudiats per tal
d’analitzar la seva bondat i prestacions com a amplificador d’alta potència. L’eficiència
elèctrica i l’eficiència de qualitat o THD seran mostrats com a principals factors de mèrit
actuals per avaluar les prestacions dels equips amplificadors d’alta potència. Així doncs seran
introduïts nous factors de mèrit que permetran analitzar i avaluar la generació d’errors
d’amplitud i temps per les diferents parts fonamentals d’una topologia d’amplificació DCI-NPC,
amb d’objectius de poder-los utilitzar en posteriors capítols per tal d’estimar o calcular els
factors de mèrit totals. Es presentarà la metodologia d’estudi, anàlisi i avaluació dels diferents
errors de temps i amplitud i les seves magnituds per a totes i cada una de les diferents parts i
elements fonamentals que composen una topologia DCI-NPC d’amplificació de so. Aquesta
serà la metodologia que es seguirà a partir del Capítol-3 d’aquesta Tesis.
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2.1- Amplificadors Multinivell: Solució a la Problemàtica Qualitat Potència
Com s’han descrit al Capítol – 1, les topologies multinivell DCI-NPC [Ca90], [Ca92 i [Sa06]] i la
PSC-PWM [Ni97b] aporten a l’amplificació de so, una sèrie d’avantatges que els hi permeten
superar la problemàtica Qualitat – Potència. Per altra banda, com es veurà, cada una
d’aquestes topologies presenta els seus avantatges i inconvenients en els seus possibles
modes d’operació.

2.1-1. Topologia PSC-PWM
La topologia PSC-PWM presenta dos modes d’operació complementaris, l’un permet
l’amplificació de senyals de so a alta potència, i l’altre permet l’amplificació de senyals de so
amb nivells molt alts de qualitat i per potències baixes i mitjanes. Aquesta nova dualitat
Qualitat-Potència en la topologia és deguda a les estratègies bàsiques d’operació que pot fer
servir.
Si el funcionament de la topologia PSC-PWM es basa en una operació de paral·lelització de
rames de commutació, totes les rames paral·leles a la rama referència d’una topologia
equivalent Half-Bridge commuten alhora i seguint la mateixa ona portadora [Ni97b], [Ni97c].
Aquest tipus d’operació permet multiplicar el corrent de sortida pel nombre de rames
paral·leles, de manera que la potència de sortida es veu augmentada.
Tal i com descriu el treball [Ni98], les pèrdues produïdes en els elements commutadors d’una
topologia en operació de commutació paral·lela no suposen una caiguda en l’eficiència tant
substancial com intuïtivament es podria pensar. Aquest fet és degut a que les pèrdues en
conducció dels elements commutadors depenen en part dels valors resistius en conducció dels
mateixos, però aquests, alhora, es veuen reduïts en el seu equivalent total per l’efecte de la
paral·lelització [Ni98]. En aquest tipus d’operació la qualitat del senyal de sortida no es veu
gaire afectada respecte la qualitat del senyal de sortida d’una topologia equivalent Half-Bridge
o Full-Bridge d’una sola rama sense paral·lelització. Sí és cert que disminuirà de forma
pràcticament inapreciable (augmentarà el THD) degut als fenòmens distorsionants originats en
els elements commutadors i a l’augment del nombre d’aquests [Ni97b].
En el cas de que l’operació de la topologia PSC-PWM es basi en una estratègia Interleaving [xx]
cada una de les rames paral·leles obeeix a una modulació a partir d’una portadora desfasada
de la portadora referència. Aquest tipus de mode d’operació presenta un gran avantatge,
aquest és la capacitat de composar ones de sortida de molts nivells de tensió. A més, la
qualitat d’aquest senyal de sortida presentarà nivells proporcionals al nombre de rames
paral·leles. Per altra banda la capacitat de treballar a corrents proporcionals al nombre de
rames paral·leles es veurà minvada, exceptuant el cas de treballar en mode corrent.
Sigui quin sigui el mode d’operació, la potència de sortida (a partir del corrent en el cas de la
topologia PSC-PWM) ha de provenir del bus de continua o font d’alimentació. Si aquest tipus
de convertidor treballa precisament amb la paral·lelització del corrent nominal suportable per
una sola rama, la font de corrent principal del sistema (font d’alimentació) haurà d’estar
dimensionada per la suma d’aquests corrents nominals paral·lels, amb el què els diferents
elements passius d’aquesta font (transformadors, bobines i condensadors) hauran de ser de
dimensions, pes i, per tant, cost proporcional a la suma d’aquests corrents nominals [Ant04].
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Aquest fet, i sota els criteris d’eficiència de disseny i constructiva presentats al Capítol – 1,
redueix l’àmbit d’aplicació d’aquesta topologia d’amplificador.
Les patents [Ni97e] i [Ni98c] del fabricant Bang & Olufsen A/S demostren com, un cop davant
d’aquesta dualitat operativa de la topologia DCI-NPC, el més òptim i eficient sota el punt de
vista de mercat és treballar en mode Interleaving per l’amplificació de senyals en sistemes
domèstics de luxe, amb molt alta qualitat i baixa – mitja potència.

2.1-2. Topologia DCI-NPC
La topologia DCI-NPC, igual que la PSC-PWM, també permet un augment de la potència de
sortida, però de forma anàloga a la topologia PSC-PWM aquesta ho fa mitjançant l’augment de
la tensió de sortida, i no del corrent.
Les bases de l’operació de la topologia DCI-NPC són les de la connexió sèrie de més elements
commutadors per rama i l’ús d’uns senyals de control o modulació seqüencials, de manera que
resulti possible la composició de més de dos nivells de tensió en el senyal de sortida. Aquesta
operació comporta una sèrie d’avantatges entre els quals destaca l’augment tant de la qualitat
del senyal de sortida com de la potència.
L’augment de la qualitat del senyal de sortida (reducció del THD) queda molt limitat en
aquesta topologia, essent la reducció típica de THD respecte a la mateixa configuració HalfBridge o Full-Bridge en Classe-D del 50%. Tot i aquesta limitació els valors de reducció assolits
són molt importants tenint en compte els nivells de recomanació normativa o de marcat de la
indústria dels amplificadors de so.
Com s’ha comentat, en l’operació del DCI-NPC l’augment de la potència de sortida obeeix a la
capacitat d’aquesta topologia de suportar més tensió per element commutador. Aquest
fenomen és degut a la connexió sèrie dels elements commutadors en paral·lel a una mateixa
font de tensió principal. Aquesta connexió dóna lloc al segon gran avantatge d’aquesta
topologia que és el fet de que la font d’alimentació principal ha de ser redimensionada per
treballar i suportar tensions més elevades, però no corrents, que seran iguals o inferiors als
corrents, per la mateixa potència, d’una topologia en Classe-D. Aquest redimensionat, en el cas
de la topologia DCI-NPC, no implica un augment en les dimensions, pesos i costos dels
elements passius com el transformador, bobines o condensadors.
Comparativament es pot establir que la topologia DCI-NPC presenta les condicions i
característiques òptimes per poder treballar en un règim d’operació que permeti arribar a un
punt de compromís dintre de la problemàtica Qualitat-Potència presentada al Capítol-1.
Aquesta conclusió queda refermada pel fet de que la topologia PSC-PWM, considerada com a
l’altra gran candidata a batre la problemàtica Qualitat-Potència, actualment està essent
aplicada i utilitzada en el seu mode d’operació d’alta qualitat i baixa potència per l’empresa
Bang & Olufsen A/. És llògic suposar, i de fet així ho reflexa [At83] que a partir de
determinades potències (1kW – 3kW), els valors de THD inferiors a 0.05% quedaran
emmascarats per l’addició de soroll generat en els elements electro-mecànics de transducció
electro-acústica i que per tant, té poc sentit tecnològic qualsevol estratègia per disminuir a
valors inferiors a aquest el THD en senyals generats a potències superiors a 3kW.
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2.2- La Topologia DCI-NPC com a Amplificador de So
A l’any 1981 es publica el primer treball sobre un nou tipus de convertidor: el convertidor
multinivell Diode-Clamped-Inverter o Neutral-Point-Clamped (DCI-NPC) [Na81]. Fins l’any
1992 es publiquen molts treballs sobre aquest tipus de convertidor, tots ells enfocats a
aplicacions d’alta potència en transport d’energia o tracció. A partir de l’any 1992 es
publiquen treballs on es planteja la possibilitat d’amplificar so mitjançant una topologia DCINPC [Ca92], [Ca90], però no serà fins l’any 2006 quan es presentaran els primers resultats
comparatius electro-acústics entre amplificadors DCI-NPC i Classe-D tradicionals [Sa06].

2.2-1. Topologia i Modulació
Aquesta topologia pot operar tant en configuració de Half-Bridge com de Full-Bridge. En
configuració de Half-Bridge la topologia DCI-NPC presenta quatre commutadors en sèrie
connectats a un bus de tensió amb punt intermig que alhora queda connectat a través d’uns
díodes de fixació al punt d’unió del primer i segon commutadors, i tercer i quart commutadors.
La figura 2-2 mostra aquesta configuració en Half-Bridge. Aquesta topologia treballant en
configuració de semipont és capaç de generar tres nivells de tensió de sortida, tal i com mostra
la figura 1-21 del Capítol – 1.
T1

D1

C1
DC1 T2

D2

L
VDC

T3
DC2
C2

LOAD

CL

D3

T4

D4

Figura 2-2: Configuració DCI-NPC en Half-Bridge

La configuració en Full-Bridge presenta dues rames i dos circuits de fixació del punt mig del bus
de tensió. La figura 2-3 mostra aquesta configuració en Full-Bridge. Aquesta topologia
treballant en configuració de pont complet és capaç de generar cinc nivells de tensió de
sortida, tal i com mostra la figura 1-23 del Capítol – 1.
TA-1

C1
DcA-1

TA-2

TB-1
DcB-1

TB-2

LA
CA

VDC

CB
DcA-2
C2

TA-3
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DcB-2

TB-3

CL

LOAD
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TB-4

Figura 2-3: Configuració DCI-NPC en Full-Bridge
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La modulació SPWM per a aquesta topologia es basa en la comparació d’una senyal
moduladora amb dues portadores, una positiva i una negativa, tal i com mostra la figura 2-4
per al cas d’una modulació Half-Bridge amb una freqüència de portadora FSW=50kHz, una
freqüència de senyal d’entrada o moduladora FIN=1kHz, i un índex de modulació m=0,9.

Figura 2-4: Modulació SPWM per un DCI-NPC en Half-Bridge

Aquesta modulació genera tres estats diferents a partir de les comparacions entre l’ona
moduladora i les ones portadores. Aquests estats venen definits per:

On:

La Figura 2-5 mostra el diagrama de comparacions lògiques utilitzat en aquesta modulació en
el cas Half-Bridge.

Figura 2-5: Comparacions per a la modulació PWM DCI-NPC en Half-Bridge

Si es defineix de forma genèrica la tensió del bus de contínua com a VDC les expressions de
modulació queden com:
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Per tant es pot descriure analíticament i de forma ideal la tensió de sortida PWM d’una
topologia DCI-NPC en Half-Bridge com:

O bé en la seva forma matricial:

A partir dels tres estats de sortida de modulació (SP, S0, SN) és possible generar els quatre
senyals de control per cada un dels quatre commutadors de la rama que composa la topologia
Half-Bridge del DCI-NPC, mitjançant la següent expressió:

La Figura 2-6 mostra el diagrama lògic de conversió d’estats lògics de modulació (SP, S0, SN) a
senyals de control per als commutadors (T1, T2, T3, T4).

Figura 2-6: Conversió de modulació a senyals de control per un DCI-NPC en Half-Bridge

A partir de les expressions (2.5) i (2.6) anteriors, i per al cas de FSW=50kHz, una freqüència de
senyal d’entrada o moduladora FIN=1kHz, i un índex de modulació m=0,9; la figura 2-7 mostra
els quatre senyals de control dels quatre commutadors de la rama DCI-NPC en Half-Bridge.

Figura 2-7: Senyals de control dels quatre commutadors de la rama DCI-NPC Half-Bridge
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Per tal de modular una topologia DCI-NPC en Full-Bridge simplement es necessita generar una
segona senyal moduladora en oposició de fase, tal i com mostra la figura 1-23 (Top) del
Capítol – 1. El resultat de la modulació d’aquesta segona ona moduladora serà el utilitzat per
controlar els quatre commutadors de la segona rama del DCI-NPC en Full-Bridge. La sortida
PWM de la topologia DCI-NPC en Full-Bridge ve donada per:

Tenint en compte que:

De manera que, l’expressió analítica que regeix el valor de tensió de sortida composta en una
topologia DCI-NPC en Full-Bridge ve donada per:

O en la seva forma matricial:

La figura 2-8 mostra el model ideal complert d’un amplificador DCI-NPC en Full-Bridge amb el
seu modulador SPWM.

Figura 2-8: Model Ideal d’Amplificador DCI-NPC en Full-Bridge
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2.2-2. Qualitat de Senyal i Pèrdues de Potència
Durant els últims anys i en previsió de la propera dècada, són moltes les fonts [And05] que
apunten a un canvi en els factors, paràmetres o criteris qualitatius i quantitatius a nivell
normatiu o de recomanació reguladora en el mercat dels amplificadors d’àudio. Tot apunta a
que aquests canvis es fonamentaran principalment en mantenir uns nivells de qualitat d’ona
de so de sortida en els equips, però a més, s’afegiran criteris de marcatge dependents de les
directrius europees, asiàtiques i americanes d’eficiència energètica, tal i com s’ha fet durant
l’última dècada en electrònica de gamma blanca.
Són, per tant, la qualitat del senyal i l’eficiència energètica de l’equip els dos paràmetres o
factors de mèrit més importants a tenir en compte en els futurs anys tant per dissenyadors
com per al propi mercat d’amplificadors de so. Parlar de qualitat de senyal en termes
quantitatius és equivalent a parlar de nivells de THD o la seva variant THD+N. Parlar
d’eficiència energètica en termes quantitatius és equivalent a parlar en termes de pèrdues de
potència en la cadena d’amplificació.
Com s’ha comentat anteriorment, la topologia DCI-NPC es presenta com una ferma candidata
a solucionar la problemàtica sorgida de la incapacitat que presenta la Classe-D a l’hora
d’arribar a una solució de compromís entre topologies que operen a alta potència i topologies
que ho fan a alta qualitat. És necessari per tant estudiar i analitzar el comportament d’aquesta
nova topologia operant com amplificador de so sota els criteris de qualitat o THD i d’eficiència
energètica o en termes de pèrdues de potència. Aquest estudi permetrà confirmar i validar la
topologia DCI-NPC com a la topologia òptima per treballar simultàniament a alts nivells de
potència de so i de qualitat.

2.2-2.1.

Qualitat de Senyal en Amplificadors DCI-NPC

La topologia DCI-NPC presenta dues topologies d’operació, Half-Bridge i Full-Bridge. La
topologia Half-Bridge genera una ona de tensió PWM de tres nivells a la seva sortida, la FullBridge genera una ona de tensió PWM de cinc nivells. Aquests diferents nombres de nivells a la
tensió de sortida implicaran diferències importants en l’espectre d’aquest senyal de sortida i,
per tant, aquestes diferències hauran de ser tingudes en compte a l’hora de dissenyar i
seleccionar el filtre de sortida per recuperar l’ona analògica fonamental.
Per tal de no fer dependre el següent estudi de paràmetres, valors o topologies de filtre de
sortida, els estudis i anàlisis espectrals que es realitzin en aquest apartat tindran en
consideració un increment al senyal PWM de sortida sense ser filtrat. D’aquesta manera, a
nivell de conclusions, els resultats obtinguts seran més comparables i independents.

2.2-2.1.1.
Composició espectral del senyal PWM DCI-NPC en Half-Bridge
Per analitzar i estudiar la composició espectral d’un senyal PWM de sortida (VOUT-PWM) d’una
topologia DCI-NPC en Half-Bridge, s’ha realitzat una simulació fent servir els següents
paràmetres: FIN=100Hz, FSW=5kHz, m=0.9, VDC=100V. La figura 2-9 mostra els resultats de la
simulació, en blau el senyal VOUT-PWM que presenta tres nivells de tensió (+50V, 0V, -50V) i en
vermell el senyal VOUT analògic corresponent al senyal PWM filtrat mitjançant un filtre ideal.

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

71

Capítol 2. Topologia DCI-NPC com a Amplificador de So i Metodologia d'Estudi

Figura 2-9: DCI-NPC Half-Bridge, (Blau) Senyal VOUT-PWM, (Vermell) Senyal VOUT

Si s’analitza l’espectre del senyal VOUT-PWM de la simulació anterior es pot observar l’aparició de
bandes de contingut harmònic centrades cada una d’elles en els valors sencers múltiples de la
freqüència de commutació (FSW), tal i com mostra la figura 2-10.

Figura 2-10: Distribució Espectral del Senyal VOUT-PWM en un Half-Bridge DCI-NPC

En aquest tipus de distribució espectral es poden diferenciar dos tipus de bandes de contingut
harmònic, les bandes centrades en components harmòniques senars múltiples (n·FSW per
n=1,2,3,...) de la freqüència FSW i les bandes centrades en components harmòniques parells
múltiples (n·FSW per n=1,2,3,...) de la freqüència FSW.
Les bandes de contingut harmònic centrades en components harmòniques senars poden ser
analitzades i estudiades agafant com a referència la primera component harmònica de la
freqüència FSW, aquesta component correspon a n·FSW per n=1, és a dir, per la banda centrada
en 5kHz. La figura 2-11 mostra la distribució espectral d’aquesta banda de components
harmòniques.
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Figura 2-11: Composició Espectral de la Banda Harmònica n=1 (Half-Bridge)

Com es pot observar a la figura 2-11, les bandes de components harmòniques centrades en
harmònics senars de la freqüència FSW tenen com a tret distintiu l’existència d’una component
central harmònica de la freqüència de commutació FSW. Aquesta component central va
acompanyada d’una distribució de components harmòniques o bandes laterals. Aquestes
bandes laterals es caracteritzen per presentar contingut harmònic segons les següents
expressions:

On fSW és equivalent a la freqüència de commutació o de portadora FSW i fIN equival a la
freqüència d’entrada o de moduladora FIN. El terme k és un nombre enter positiu on
k=[0,1,2,3,....].
Seguint aquestes expressions s’observa que en aquest cas les bandes laterals estaran
composades per components harmòniques resultants del desplaçament, tant en positiu com
en negatiu, de components parells múltiples de la freqüència moduladora FIN respecte de la
freqüència central.
Les bandes de contingut harmònic centrades en components harmòniques parells poden ser
analitzades i estudiades agafant com a referència la segona component harmònica de la
freqüència FSW, aquesta component correspon a n·FSW per n=2, és a dir, per la banda centrada
en 10kHz. La figura 2-12 mostra la distribució espectral d’aquesta banda de components
harmòniques.

Figura 2-12: Composició Espectral de la Banda Harmònica n=2 (Half-Bridge)
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Tal i com s’observa a la figura 2-12, les bandes de components harmòniques centrades en
harmònics parells de la freqüència FSW tenen com a tret distintiu la manca d’una component
central harmònica de la freqüència de commutació FSW. La freqüència central d’aquesta banda
(n·FSW per n=2) va acompanyada d’una distribució de components harmòniques o bandes
laterals. Aquestes bandes laterals es caracteritzen per presentar contingut harmònic segons les
següents expressions:

On fSW és equivalent a la freqüència de commutació o de portadora FSW i fIN equival a la
freqüència d’entrada o de moduladora FIN. El terme k és un nombre enter positiu on
k=[0,1,2,3,....].
Aquestes expressions mostren que en aquest cas les bandes laterals estaran composades per
components harmòniques resultants del desplaçament, tant en positiu com en negatiu, de
components senars múltiples de la freqüència moduladora FIN respecte de la freqüència
central.

2.2-2.1.2.
Composició espectral del senyal PWM DCI-NPC en Full-Bridge
Per analitzar i estudiar la composició espectral d’un senyal PWM de sortida (VOUT-PWM) d’una
topologia DCI-NPC en Full-Bridge, s’ha realitzat una simulació fent servir els següents
paràmetres: FIN=100Hz, FSW=5kHz, m=0.9, VDC=100V.
La figura 2-13 mostra els resultats de la simulació, en blau el senyal VOUT-PWM que presenta cinc
nivells de tensió (+100V, +50V, 0V, -50V, -100V) i en vermell el senyal VOUT analògic
corresponent al senyal PWM filtrat mitjançant un filtre ideal.

Figura 2-13: DCI-NPC Full-Bridge, (Blau) Senyal VOUT-PWM, (Vermell) Senyal VOUT

Si s’analitza l’espectre del senyal VOUT-PWM de la simulació anterior es pot observar l’aparició de
bandes de contingut harmònic centrades cada una d’elles en els valors sencers múltiples
parells de la freqüència de commutació (FSW), tal i com mostra la figura 2-14.
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Figura 2-14: Distribució Espectral del Senyal VOUT-PWM en un Full-Bridge DCI-NPC

En aquest tipus de distribució espectral es pot observar, a diferència de la distribució
corresponent a la topologia Half-Bridge, la manca de bandes de contingut harmònic centrades
en components harmòniques senars múltiples (n·FSW per n=1,2,3,...) de la freqüència FSW. La
manca d’aquestes bandes de contingut harmònic és deguda a la cancel·lació per oposició de
fase que té lloc en la composició Full-Bridge dels dos senyals equivalents PWM Half-Bridge. En
canvi, aquesta topologia sí que presenta en l’espectre del seu senyal PWM de sortida les
bandes centrades en components harmòniques parells múltiples (n·FSW per n=1,2,3,...) de la
freqüència FSW.
Les bandes de contingut harmònic centrades en components harmòniques parells poden ser
analitzades i estudiades agafant com a referència la segona component harmònica de la
freqüència FSW, aquesta component correspon a n·FSW per n=2, és a dir, per la banda centrada
en 10kHz. La figura 2-15 mostra la distribució espectral d’aquesta banda de components
harmòniques.

Figura 2-15: Composició Espectral de la Banda Harmònica n=2 (Full-Bridge)

Tal i com s’observa a la figura 2-15, les bandes de components harmòniques centrades en
harmònics parells de la freqüència FSW tenen com a tret distintiu la manca d’una component
central harmònica de la freqüència de commutació FSW. La freqüència central d’aquesta banda
(n·FSW per n=2) va acompanyada d’una distribució de components harmòniques o bandes
laterals. Aquestes bandes laterals es caracteritzen per presentar contingut harmònic segons les
següents expressions:
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On fSW és equivalent a la freqüència de commutació o de portadora FSW i fIN equival a la
freqüència d’entrada o de moduladora FIN. El terme k és un nombre enter positiu on
k=[0,1,2,3,....].
Aquestes expressions mostren que en aquest cas les bandes laterals estaran composades per
components harmòniques resultants del desplaçament, tant en positiu com en negatiu, de
components senars múltiples de la freqüència moduladora FIN respecte de la freqüència
central.

2.2-2.1.3.
Qualitat de Senyal: DCI-NPC V.S. Classe-D
La important diferència entre els continguts espectrals del senyal de sortida d’una topologia
DCI-NPC en operació Half-Bridge o Full-Bridge, evidencia la diferència entre la qualitat de
senyal de so que presentaran les dues operacions de la topologia DCI-NPC. Per tal de presentar
unes bases objectives per a la comparació genèrica de qualitats de senyal entre les topologies
DCI-NPC i Classe-D, és necessari estudiar i analitzar les repercussions d’aquestes diferències de
contingut espectral tant evidents mitjançant factors de mèrit objectius i independents d’altres
sistemes, dissenys o components. És per aquest fet que en els següents estudis i simulacions
tampoc es tindrà en consideració l’ús d’un filtre de sortida i que per tant els senyals estudiats
seran els senyals PWM de sortida pels casos DCI-NPC (en Half-Bridge i Full-Bridge) i Classe-D
(en Half-Bridge i Full-Bridge).
Com s’ha mostrat en l’apartat anterior, les distribucions harmòniques corresponents a les
operacions en Half-Bridge i Full-Bridge de la topologia DCI-NPC es corresponen amb les
distribucions harmòniques presentades i analitzades en el Capítol-1, generades per les
mateixes operacions de la Classe-D. En aquests casos, i tal i com presenta [Ni97a] és de molta
utilitat i d’una gran practicitat l’ús d’anàlisis i estudis comparatius entre bandes de contingut
harmònic homòlogues entre topologies. Per tal de quantificar les diferències existents fruit
d’aquests estudis comparatius es pot utilitzar un indicador o factor de mèrit relacionat amb la
qualitat del senyal de so similar al THD, però que tan sols quantifiqui el ratio de contingut
harmònic dins d’una banda respecte al valor de la component harmònica fonamental de
sortida.
Aquest estudi comparatiu entre topologies es centrarà en les dues primeres bandes de
contingut harmònic dels corresponents espectres del senyal PWM de sortida. Aquestes bandes
seran la banda centrada en la primera component harmònica de la freqüència FSW (n· FSW on
n=1), i la banda centrada en la segona component harmònica de la freqüència FSW (n· FSW on
n=2). Els indicadors quantitatius de qualitat del senyal utilitzats en aquest estudi poden ser
definits com THDBH(n) on n és el nombre sencer de la component harmònica sobre la qual
queda centrada la banda (BH) objecte de l’estudi. Aquest pseudo-THD pot ser expressat
analíticament com:
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Aquesta expressió proporcionarà un valor de THD relatiu entre el contingut harmònic de la
banda espectral centrada en el primer harmònic de la freqüència de commutació o de
portadora, i la component fonamental.

Aquesta expressió proporcionarà un valor de THD relatiu entre el contingut harmònic de la
banda espectral centrada en el segon harmònic de la freqüència de commutació o de
portadora, i la component fonamental.
On fSW és equivalent a la freqüència de commutació o de portadora FSW i fIN equival a la
freqüència d’entrada o de moduladora FIN. El terme k és un nombre enter positiu on
k=[0,1,2,3,....].
Per tal de realitzar l’estudi i anàlisis comparatiu entre topologies, s’han simulat operacions
Half-Bridge i Full-Bridge per la Classe-D sota les mateixes condicions que en els apartats
anteriors: : FIN=100Hz, FSW=5kHz, m=0.9, VDC=100V. Les figures 2-16 i 2-17 mostren
respectivament les distribucions espectrals dels senyals VOUT-PWM de la Classe-D sota operacions
Half-Bridge i Full-Bridge.

Figura 2-16: Distribució Espectral del Senyal VOUT-PWM en un Half-Bridge Classe-D
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Figura 2-17: Distribució Espectral del Senyal VOUT-PWM en un Full-Bridge Classe-D

En el cas de la Topologia DCI-NPC en operació Half-Bridge, analitzant la distribució espectral
del senyal VOUT-PWM mostrat a la figura 2-18, s’obtenen els valor d’amplitud de les diferents
components harmòniques de la banda n=1.

Figura 2-18 : Banda Harmònica n=1 del Senyal VOUT-PWM en un Half-Bridge DCI-NPC

Aplicant l’expressió (2.17) s’obté un valor de THDBH(n=1) = 0.482 o 48,2%
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Analitzant la distribució espectral del senyal VOUT-PWM de la topologia DCI-NPC en Half-Bridge,
mostrada a la figura 2-19, s’obtenen els valor d’amplitud de les diferents components
harmòniques de la banda n=2.

Figura 2-19 : Banda Harmònica n=2 del Senyal VOUT-PWM en un Half-Bridge DCI-NPC

Aplicant l’expressió (2.18) s’obté un valor de THDBH(n=2) = 0.263 o 26,3%

Analitzant la distribució espectral del senyal VOUT-PWM mostrat a la figura 2-20, s’obtenen, el cas
de la Topologia DCI-NPC en operació Full-Bridge, els valor d’amplitud de les diferents
components harmòniques de la banda n=2.

Figura 2-20: Banda Harmònica n=2 del Senyal VOUT-PWM en un Full-Bridge DCI-NPC

Aplicant l’expressió (2.18) s’obté un valor de THDBH(n=2) = 0.263 o 26,3%. També es pot afirmar
que el resultat d’aplicar l’expressió (2.17) en aquesta topologia sota l’operació Full-Bridge és
THDBH(n=1) ≈ 0.0 o 0%.
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En el cas de la Topologia Classe-D en operació Half-Bridge, analitzant la distribució espectral
mostrada a la figura 2-21, s’obtenen els valor d’amplitud de les diferents components
harmòniques de la banda.

Figura 2-21: Banda Harmònica n=1 del Senyal VOUT-PWM en un Half-Bridge en Classe-D

Aplicant l’expressió (2.17) s’obté un valor de THDBH(n=1) = 0.806 o 80,6%.

Analitzant la distribució espectral del senyal VOUT-PWM de la topologia Classe-D en Half-Bridge,
mostrada a la figura 2-22, s’obtenen els valor d’amplitud de les diferents components
harmòniques de la banda n=2.

Figura 2-22: Banda Harmònica n=2 del Senyal VOUT-PWM en un Half-Bridge en Classe-D

Aplicant l’expressió (2.18) s’obté un valor de THDBH(n=1) = 0.488 o 48.8%.
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En el cas de la Topologia Classe-D en operació Full-Bridge, analitzant la distribució espectral
del senyal VOUT-PWM mostrat a la figura 2-23, s’obtenen els valor d’amplitud de les diferents
components harmòniques de la banda n=2.

Figura 2-23: Banda Harmònica n=2 del Senyal VOUT-PWM en un Full-Bridge en Classe-D

Aplicant l’expressió (2.18) s’obté un valor de THDBH(n=2) = 0.488 o 48,8%. També es pot afirmar
que el resultat d’aplicar l’expressió (2.17) en aquesta topologia sota l’operació Full-Bridge és
THDBH(n=1) ≈ 0.0 o 0%.
Si es comparen els resultats del THDBH (n=2) ( Banda Harmònica que no queda cancel·lada en cap
dels 4 escenaris sota estudi), s’obté la taula 2-1.
TAULA 2-1: Resultats de THDBH(n=2) pels quatre escenaris sota estudi

Tal i com mostra la figura 2-24, l’ús de la topologia DCI-NPC respecte la Classe-D, presenta una
clara millora de la qualitat del senyal de so. Aquesta millora, que quantitativament implica una
reducció del THDBH(n=2), aquesta millora es pot considerar del 50%.

Figura 2-24: Millores Relatives en la Qualitat segons Topologia i/o Operació

Els resultats mostrats a la taula 2-1, no indiquen cap tipus de millora entre l’us d’una operació
Half-Bridge o Full-Bridge, però aquest fet és degut a que tant sols es té en compte la distorsió
harmònica relativa aportada per la primera banda harmònica parell.
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Cal tenir en compte l’aportació distorsionant de les dues primeres bandes harmòniques
(THDBL(n=1,2)) per poder extreure més conclusions a partir dels resultats de l’estudi comparatiu.
A partir de les expressions (2.17) i (2.18) es pot definir un nou indicador THDBL que relacioni la
tassa distorsionant aportada per les dues primeres bandes harmòniques de l’espectre
(THDBL(n=1,2)). Aquest indicador es defineix com:

Mitjançant l’ús d’aquest nou indicador, es poden calcular els valors de THDBL(n=1,2) dels diferents
escenaris sota estudi. Els resultats es mostren a la taula 2-2.
TAULA 2-2: de THDBL(n=1,2) pels quatre escenaris sota estudi

Els resultats evidencien de forma genèrica com l’ús de l’operació Full-Bridge en qualsevol de
les dues topologies (Classe-D o DCI-NPC), comporta un augment de la qualitat del senyal (en
forma de reducció del THD total del senyal). Aquest fet, és degut a la cancel·lació dels
harmònics múltiples senars i de la totalitat de les seves bandes laterals en el cas de la
topologia Full-Bridge. Aquest augment de la qualitat (o reducció del THD) és de l’ordre del
50%. Per altra banda i tal com mostra la figura 2-25, l’ús de la topologia DCI-NPC respecte la
Classe-D, presenta una clara millora de la qualitat del senyal de so. Aquesta millora, que
quantitativament implica una reducció del THDBL(n=1,2), aquesta millora es pot considerar del
50%, confirmant les conclusions extretes de la taula 2-1 i mostrades en la figura 2-24.

Figura 2-25: Millores Relatives en la Qualitat segons Topologia i/o Operació

A partir d’aquest estudi es pot concloure que, respecte la Classe-D en les seves variants HalfBridge i Full-Bridge, la topologia DCI-NPC aporta una millora significativa de la qualitat del
senyal de sortida reduint de l’ordre del 50% el THD del senyal. És la topologia DCI-NPC en
operació Full-Bridge l’escenari més òptim en quant a la qualitat del senyal de sortida.
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Aquesta configuració millora en un 75% la qualitat del senyal de sortida generada per la
topologia Classe-D en operació bàsica o Half-Bridge. Les configuracions DCI-NPC en Half-Bridge
i Classe-D en Full-Bridge poden ser considerades equivalents sota criteris de qualitat del senyal
de sortida. Aquests fets confirmen que l’ús de la topologia DCI-NPC en la seva operació FullBridge redueix significativament el nivell de THD en el senyal de sortida respecte la Classe-D a
igualtat de condicions, tal i com es va apuntar en el Capítol – 1. Un cop validada la topologia
DCI-NPC en Full-Bridge com a la que millor qualitat de senyal de sortida PWM presenta, cal
comprovar les seves prestacions sota condicions de treball més reals. Per fer-ho, es simula un
sistema DCI-NPC en Full-Bridge sota les condicions de treball FIN=1kHz, FSW=200kHz, m=0.9,
VDC=100V. La figura 2-26 mostra els senyals VOUT-PWM i VOUT filtrada de sortida i la figura 2-27
mostra la distribució espectral lineal del senyal VOUT-PWM sense filtre de sortida.

Figura 2-26: (Blau) Senyal VOUT-PWM i (Vermell) Senyal VOUT DCI-NPC en Full-Bridge

Figura 2-27: Mòdul de l’Espectre del Senyal VOUT-PWM de la topologia DCI-NPC en Full-Bridge

Per tal d’apreciar el contingut harmònic concentrat en la banda audible (20Hz-20kHz) la figura
2-28 mostra l’espectre anterior en representació logarítmica.
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Figura 2-28: Mòdul de l’Espectre del Senyal VOUT-PWM de la topologia DCI-NPC en Full-Bridge

A la figura 2-28 es pot apreciar l’existència de contingut harmònic a la banda audible. Aquest
contingut freqüencial és el responsable de la distorsió harmònica que presenten els equips
d’amplificació commutada.
Tant el THD com el THD+N mesuren la quantitat de components harmòniques existents dintre
d’aquesta banda (20Hz – 20kHz). Per tant, aquestes components han de ser minimitzades per
tal d’augmentar la qualitat del senyal de sortida. Per fer-ho, la presencia d’un filtre de sortida
és imprescindible. Aquest filtre recuperarà la ona moduladora amplificada minimitzant
aquetes components harmòniques.
La figura 2-29 mostra l’espectre del mateix senyal de sortida VOUT-PWM amb un filtre de sortida
amb freqüència de tall de 20kHz.

Figura 2-29: Mòdul de l’Espectre del Senyal VOUT-PWM amb Filtre de Sortida

La presència del filtre de sortida minimitza les components harmòniques existents dintre de la
banda de 20Hz – 20kHz, amb el que s’aconsegueix que el càlcul del THD i el THD+N també es
minimitzi, augmentant així la qualitat del senyal de sortida resultant.
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Quant millor (menor) sigui el contingut harmònic en la banda de 20Hz – 20kHz, més fàcil
resultarà filtrar aquest senyal. El filtre resultarà més senzill, els components passius (Inductors
i Condensadors) seran d’un calibre més petit, de menor dimensions i per tant de menor cost.
Realitzant un estudi comparatiu dels valors de THD en banda 20Hz-20kHz del senyal de sortida
filtrat o VOUT per diferents valors de freqüència de commutació FSW = [10kHz – 2MHz] per les
topologies Classe-D i DCI-NPC, ambdues en operació Full-Bridge, es pot observar, tal i com
mostra la figura 2-30, com la millora de qualitat de la topologia DCI-NPC respecte la Classe-D es
manté per tot el rang de freqüències en l’ordre del 50%.
Aquesta millora implica, tal i com mostra la figura, que la topologia DCI-NPC pot generar
senyals de igual qualitat que la topologia Classe-D tot i operar a freqüències de portadora molt
inferiors a aquesta.

Figura 2-30: Evolució del THD de les topologies Classe-D i DCI-NPC en funció de FSW

2.2-2.2.

Pèrdues de Potència en Amplificadors DCI-NPC

Actualment són moltes les directius, reglamentacions, normatives i recomanacions sobre
equips i sistemes electrònics que incideixen i remarquen la importància de l’eficiència
energètica d’aquests sistemes. En el sector audio-visual, i més específicament en el mercat
dels sistemes d’amplificació de potència, l’eficiència elèctrica ha passat a ser considerat com
un dels paràmetres o indicadors més importants de cara a la qualificació, certificació i
marcatge dels equips. Que un sistema d’amplificació de potència presenti uns valors
acceptables d’eficiència elèctrica (i per tant d’eficiència energètica) passa per tenir poques
pèrdues de potència en el seu funcionament o operació normal. Indirectament, un sistema
d’aquest tipus que presenti poques pèrdues de potència, no necessitarà de sistemes de
refrigeració que en la majoria dels casos resulten de grans dimensions, pesats i cars.
Anteriorment, s’ha pogut veure com els valors d’eficiència elèctrica o de pèrdues de potència
depèn, entre altres factors, de la freqüència de commutació, i per tant, indirectament de la
qualitat de senyal de sortida per la que s’hagi dissenyat l’equip.
Aquest fet era el responsable de l’existència de la problemàtica Qualitat – Potència que es
fonamenta en el fet de que mitjançant la Classe-D no és possible que alts valors de Qualitat i
de Potència coexisteixin en un mateix equip.
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En apartats anteriors ha quedat confirmat que a topologia DCI-NPC millor significativament la
qualitat del senyal de sortida, o el que és el mateix, redueix notablement els valors de THD del
senyal de sortida, respecte la topologia Classe-D. Rau en aquest fet la importància d’estudiar,
analitzar i quantificar el nivell genèric de pèrdues de potència, en aquesta nova topologia, per
tal de poder completar aquest estudi comparatiu entre topologies i validar o no la topologia
DCI-NPC com a la alternativa més òptima en aplicacions de so d’alta potència i alta qualitat.
Principalment, les pèrdues de potència en aquests tipus de sistemes electrònics de potència
tenen lloc en els elements semiconductors de commutació: Díodes i MOSFETs. En el cas de la
topologia DCI-NPC, apareixen, respecte a la topologia en Classe-D, un major nombre
d’elements commutadors i de díodes.
Si tenim en compte que en una operació normal Full-Bridge, les pèrdues que es puguin produir
en cada una de les rames són idèntiques l’una de l’altra, tant sols es necessita estudiar i
analitzar la generació de pèrdues de potència en una de les rames per poder calcular les
pèrdues totals. Segons aquest principi, la distribució topològica objecte del present estudi serà
la mostrada a la figura 2-31.

Figura 2-31: Components d’una rama Half-Bridge DCI-NPC

A partir de la topologia mostrada a la figura 2-31, cal identificar els elements actius fonts de
possibles pèrdues de potència. Aquests elements són principalment:
Els commutadors MOSFET: T1, T2, T3, T4
Els Díodes de lliure circulació paràsits dels MOSFET: D1, D2, D3, D4
Els Díodes de Fixació del Punt-Mig del DC-BUS: DC1, DC2
Per tant, les pèrdues instantànies de cada rama d’una operació Full-Bridge o una Half-Bridge
en DCI-NPC poden ser definides com:

On les pèrdues en els Díodes D1, D2, D3 i D4 s’han considerat com a pèrdues dels MOSFET i
estan incloses en el paràmetre Ploss (MOS-x) per cada una de les duples Tx – DX. Les pèrdues
originades en els Díodes de fixació o Clamp-Diodes estan incloses en el paràmetre Ploss(DC-x).
Així doncs, un cop definides les fonts de possibles pèrdues pel cas objecte d’estudi, cal
identificar quin tipus de pèrdues tenen lloc en cada un dels dos paràmetres.
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En el cas dels Díodes de fixació (DC1 i DC2), les pèrdues venen donades per la conducció dels
mateixos. El valor de la tensió Vd o caiguda de tensió del díode en conducció, el valor de la
Resistència Dinàmica equivalent o Rd del Díode i el valor i signe del corrent que es conduit pel
Díode i l’interval de modulació durant el qual té lloc aquesta conducció, són paràmetres
necessaris pel càlcul de les pèrdues instantànies en el Díode. Les expressions que modelitzen
aquestes pèrdues instantànies en els díodes de fixació DC1 i DC2 són:

A partir de les expressions (2.1) i (2.2) és possible identificar els intervals de conducció dels
Díodes de Fixació.
En el cas de les pèrdues instantànies de potència considerades en els MOSFETs, cal distingir
tres tipus:
Pèrdues en Conducció
Pèrdues en Commutació
Pèrdues en Conducció dels Díodes Paràsits
A partir d’aquests tres tipus de pèrdues, es poden definir les pèrdues totals instantànies de
potència en un MOSFET com:

Pel càlcul de les pèrdues en Conducció o Pcond(MOS-x) és necessari conèixer els valors de
paràmetres com la Resistència en conducció del canal Drenador – Sortidor del MOSFET o
Rds(ON), el valor i signe del corrent conduit pel MOSFET, i l’interval de commutació durant el
qual existeix aquesta conducció. A partir de les expressions (2.1) i (2.2) és possible identificar
els intervals de conducció per cada un dels diferents MOSFETS que conformen la rama de
commutació.
Les pèrdues de conducció dels Díodes paràsits dels MOSFETs o Ploss(D-x) venen donades per la
conducció dels mateixos. El valor de la tensió Vd o caiguda de tensió del díode en conducció, el
valor de la Resistència Dinàmica equivalent o Rd del Díode i el valor i signe del corrent que es
conduit pel Díode i l’interval de modulació durant el qual té lloc aquesta conducció, són
paràmetres necessaris pel càlcul de les pèrdues instantànies en el Díode. Les expressions (2.1) i
(2.2) identifiquen els intervals de conducció per cada un dels diferents Díodes paràsits que
conformen la rama de commutació.
Les commutacions ON->OFF i OFF->ON dels MOSFETs són l’origen de les pèrdues instantànies
de potència en commutació o PSW(MOS-x). Aquestes pèrdues depenen directament del valor de
tensió de tall o VDC/2 en el cas de la topologia DCI-NPC, la freqüència de commutació o FSW i el
temps de transició d’estat (Temps de Turn-ON / OFF) o TSW(on/off).
A partir de les expressions (2.1) i (2.2) és possible identificar els intervals de conducció per
cada un dels diferents MOSFETS que conformen la rama de commutació.
Les expressions que permeten la simulació i el càlcul de les pèrdues Pcond(MOS-x), PSW(MOS-x) i
Ploss(D-x) pel cas del commutador MOSFET T1 i el Díode Paràsit D1 són:

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

87

Capítol 2. Topologia DCI-NPC com a Amplificador de So i Metodologia d'Estudi

Les expressions que permeten la simulació i el càlcul de les pèrdues Pcond(MOS-x), PSW(MOS-x) i
Ploss(D-x) pel cas del commutador MOSFET T2 i el Díode Paràsit D2 són:

Les expressions que permeten la simulació i el càlcul de les pèrdues Pcond(MOS-x), PSW(MOS-x) i
Ploss(D-x) pel cas del commutador MOSFET T3 i el Díode Paràsit D3 són:

Les expressions que permeten la simulació i el càlcul de les pèrdues Pcond(MOS-x), PSW(MOS-x) i
Ploss(D-x) pel cas del commutador MOSFET T4 i el Díode Paràsit D4 són:

Per tal d’avaluar les pèrdues instantànies de potència d’una topologia DCI-NPC en HalfBridge,a mode d’exemple es presenta un cas de simulació sota condicions normals d’operació
en aquest tipus d’aplicació. Aquestes condicions es mostren a la taula 2-3.
TAULA 2-3: Condicions d’Operació del cas exemple
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Per poder simular un cas real, s’ha seleccionat com a element MOSFET el dispositiu real
IRFB4020 de International Rectifier [international] del qual, la taula 2-4 mostra els paràmetres
més significatius.
TAULA 2-4: Paràmetres del MOSFET simulat

Els Díodes de Fixació utilitzats en la simulació del cas exemple s’han considerats de idèntiques
prestacions que els díodes paràsits del MOSFET, per tant els seus paràmetres més significatius
són els mostrats a la taula 2-5.
TAULA 2-5: Paràmetres dels Díodes de Fixació simulats

La figura 3-32 mostra els resultats de la simulació de les pèrdues instantànies de potència,
utilitzant les expressions (2.21) i (2.22), per part dels díodes de fixació.

Figura 2-32: Pèrdues instantànies de Potència als Díodes de Fixació DC1 i DC2.

A partir dels resultats de la figura 2-32 es poden calcular els valors mitjos de les pèrdues de
potència. Pel cas objecte de l’estudi i les simulacions, aquests són:
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La figura 3-33 mostra els resultats de la simulació de les pèrdues instantànies de potència,
mitjançant les expressions (2.24)...(2.35), dels elements commutadors MOSFET i els seus
Díodes paràsits.

Figura 2-33: Pèrdues instantànies de Potència als MOSFET i Díodes paràsits.

A partir dels resultats de la figura 2-33 i l’expressió (2.23) es poden calcular els valors mitjos de
les pèrdues de potència. Pel cas objecte de l’estudi i les simulacions,aquests són:

Mitjançant l’expressió (2.20) es poden calcular les pèrdues totals mitges del sistema HalfBridge DCI-NPC. Pel cas objecte de l’estudi i les simulacions:

Aquests resultats es poden extrapolar al cas d’una operació Full-Bridge:

Com es pot observar a la figura 2-33, les pèrdues majoritàries són les produïdes per la
conducció dels elements commutadors, essent aquestes simètricament distribuïdes entre els
quatre commutadors. Hi ha que destacar les nul·les pèrdues que presenten els díodes paràsits
dels MOSFETs. Aquest fet és degut a que la càrrega és purament resistiva, amb el que aquests
díodes no conduïen en cap interval corrents reactius des de la càrrega.
L’absència de pèrdues per commutació ens els commutadors T2 i T3 és deguda a la tècnica o
estratègia de commutació natural utilitzada en la simulació.
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El commutador central T2 es manté en estat de ON mentre el senyal de sortida necessiti ser
modulat pels commutadors positius o T1 i T2. D’aquesta manera, únicament el commutador
superior genera transicions ON-OFF i OFF-ON, pivotant aquestes sobre l’estat de ON del
commutador T2. El mateix succeeix amb el commutador T3 sobre el que pivoten les
commutacions de T4. Són per tant T1 i T4 els que majoritàriament presentaran pèrdues per
commutació.
Tal i com mostra la taula 2-6, l’augment de les pèrdues en funció de la freqüència de
commutació utilitzada, ha de ser estudiat per tal d’establir un interval de freqüències de
portadora òptim i que permeti un funcionament d’alta qualitat de senyal i baixes pèrdues de
potència respecte a la Classe-D.
TAULA 2-6: Increment de les Pèrdues de Potència en funció de la FSW

La dependència de les pèrdues amb la freqüència de commutació i el nivell d’aquestes
respecte la Classe-D necessita d’un estudi comparatiu entre ambdues topologies. Per fer-ho és
necessari fixar unes condicions de treball o operació i uns paràmetres de commutador MOSFET
i Díodes. Aquestes condicions seran les presentades a les taules 2-3, 2-4 i 2-5. Les simulacions
de ambdues topologies es realitzaran per l’interval de freqüències de commutació FSW = [10kHz
– 2MHz]. La figura 2-34 mostra l’evolució de les Pèrdues mitges de potència (PLOSS(AV)-TOT ) en
funció de la freqüència de portadora (FSW).

Figura 2-34: Evolució de PLOSS(AV) de les topologies Classe-D i DCI-NPC en funció de FSW

Com es pot observar a la figura 2-34, en el cas de la topologia DCI-NPC, el fet de disposar del
doble d’elements commutadors MOSFET, i de quatre nous Díodes, penalitzen la seva eficiència
sota les mateixes condicions de tensió de bus i càrrega. La topologia DCI-NPC Full-Bridge,
ofereix altres alternatives o modes d’operació basades en la seva capacitat de treballar, en
igualtat de tecnologies de commutació, a valors més elevats de tensió de bus, i per tant reduir
el valor del corrent de càrrega en igualtat de condicions de potència generada.
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Aquesta possibilitat i les seves implicacions seran estudiades en el proper apartat 2.2-4 on
també s’estudiarà quin és el mode òptim de funcionament de la topologia DCI-NPC per tal de
minimitzar les pèrdues i maximitzar, a l’hora, la qualitat del senyal de sortida.

2.2-3. Modes de Configuració P-Q de la Topologia DCI-NPC
En el Capítol-1, s’han presentat les principals característiques i avantatges que es poden trobar
a la bibliografia referents a la topologia DCI-NPC genèrica. Entre aquests avantatges, destaca el
fet de que en una topologia DCI-NPC, tant en operació Half-Bridge com en Full-Bridge, cada
element commutador en estat de tall suporta una caiguda de tensió equivalent a VDC /2 (per
VDC = Tensió del DC-BUS) . Si es té en compte que les topologies Classe-D, la tensió que suporta
cada element commutador en tall és de VDC, es dedueix que una topologia DCI-NPC, a igualtat
de tecnologies de semiconductor commutador, pot treballar amb un DC-BUS de màxim 2·VDC.
Aquest fet, permet als dissenyadors disposar d’un grau de llibertat a l’hora de decidir la tensió
de treball del sistema o bé, la tecnologia i tipus de semiconductor commutador.
Una primera decisió que queda fora d’aquest estudi és la de utilitzar una tecnologia de
commutació o element commutador de menys tensió VDS(MAX). Amb aquesta decisió, el calibre
de l’element commutador pot ser ajustat a la tensió de treball o VDC desitjada. En aquest cas i
al tractar-se d’una tecnologia de menor tensió, els paràmetres no ideals i paràsits del
commutador es veuran minimitzats, amb el que els seus efectes, ja siguin pèrdues de potència
o be, distorsió harmònica, també es veuran minimitzats.
Aquesta alternativa, però, presenta un inconvenient en quant a marges de seguretat en el
disseny, ja que és convenient deixar un marge extra de tensió de tall admissible a l’hora de
dimensionar els elements commutadors. També cal tenir en compte que el salt qualitatiu i de
reducció de costos que implica la reducció del calibre d’un commutador de VDC a VDC/2 molt
probablement no justifiqui els possibles avantatges que s’obtinguin si s’opta per l’altra
alternativa.
La segona alternativa (aquesta objecta de l’estudi d’aquest apartat), es basa en el fet d’adaptar
la tensió de treball del sistema a la tensió màxima permissible (tenint en compte els factors de
seguretat de disseny) per la tecnologia de commutació o element commutador.
Dintre d’aquesta alternativa existeixen tres possibilitats bàsiques a l’hora de configurar, en
quant a potència i qualitat de sortida, el sistema. Aquestes possibilitats han estat anomenades
Modes de Configuració P-Q de la Topologia DCI-NPC.
Per poder analitzar i comparar els tres Modes PQ, és necessari presentar una bases de
referència d’anàlisis. La referència obligada d’aquest estudi és la topologia Classe-D.
L’estudi comparatiu prendrà com a referència una topologia Classe-D en Full-Bridge operant
sota les següents condicions:
TAULA 2-7: Condicions d’Operació del Cas Referència Classe-D
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Aquesta topologia està constituïda per dues rames amb elements commutadors d’una
mateixa tecnologia de semiconductor, tal que la seva tensió de tall queda fixada per:

El corrent de sortida o càrrega ILOAD(Classe-D) queda fixat per:

A partir d’aquests paràmetres, es defineixen uns valors genèrics pel THD de sortida i per les
Pèrdues mitges de potència d’aquesta topologia Classe-D.

A partir d’aquests valors es podrà realitzar una comparativa, no tant sols qualitativa, sinó que
també quantitativa dels valors de THD i PLOSS(AV) de cada un dels Modes PQ respecte la Classe-D
genèrica proposada com a referència.
2.2-3.1.

MODE – I: Mode Mirall

El Mode – I o Mode Mirall es basa en mantenir la mateixa tecnologia de commutació o
característiques dels commutadors respecte al cas referència de la topologia Classe-D així com
el valor de la tensió del DC-BUS. En aquest cas, es defineixen com a condicions d’operació les
següents:
TAULA 2-8: Condicions d’Operació del Mode - I DCI-NPC

On les expressions (2.40), (2.41) i (2.42) defineix el Mode Mirall com:

Tenint en compte aquestes condicions de treball i la tecnologia dels commutadors:

El corrent de sortida o càrrega ILOAD(Mode-I) queda fixat per:
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On s’ha de tenir en compte que:

A partir d’aquests valors, defineixen els valors pel THD de sortida i per les Pèrdues mitges de
Potència d’aquest Mode Mirall o Mode-I de la topologia DCI-NPC, les següents expressions:

A partir de les expressions (2.46) i (2.47) i tenint en compte les expressions (2.40), (2.41) i
(2.42) que defineixen el Mode Mirall o Mode – I, es pot afirmar de forma genèrica que pel
Mode – I (i respecte el cas referència de la Classe-D):

Aquest Mode PQ redueix a la meitat la distorsió harmònica present en el senyal de sortida,
respecte a la Classe-D, però en canvi, duplica les pèrdues de potència degut a que el corrent de
càrrega és el mateix que en la Classe-D, però el nombre d’elements commutadors causants de
les pèrdues és més del doble (8 MOSFETs i 4 Díodes). L’Avantatge d’aquesta configuració és
que els elements commutadors treballen amb un marge de seguretat en VDS que els permetria
suportar fins el doble de la tensió nominal en tall.

2.2-3.2.

MODE – II: Mode Eficiència

El Mode – II o Mode Eficiència es basa en mantenir la mateixa tecnologia de commutació o
característiques dels commutadors respecte al cas referència de la topologia Classe-D però
adequant la tensió del DC-BUS al valor màxim que pot suportar cada commutador. En aquest
cas, es defineixen com a condicions d’operació les següents:
TAULA 2-9: Condicions d’Operació del Mode - II DCI-NPC

On les expressions (2.50), (2.51) i (2.52) defineix el Mode Eficiència com:

Tenint en compte aquestes condicions de treball i la tecnologia dels commutadors:
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El corrent de sortida o càrrega ILOAD(Mode-II) queda fixat per:

On s’ha de tenir en compte que:

A partir d’aquests valors, defineixen els valors pel THD de sortida i per les Pèrdues mitges de
Potència d’aquest Mode Eficiència o Mode-II de la topologia DCI-NPC, les següents
expressions:

A partir de les expressions (2.56) i (2.57) i tenint en compte les expressions (2.50), (2.51) i
(2.52) que defineixen el Mode Eficiència o Mode – II, es pot afirmar de forma genèrica que pel
Mode – II (i respecte el cas referència de la Classe-D):

Aquest Mode PQ redueix a la meitat la distorsió harmònica present en el senyal de sortida,
respecte a la Classe-D, tal i com feia el Mode Mirall, però a diferència d’aquest Mode-I no
duplica les pèrdues de potència degut a que el corrent de càrrega és la meitat que en la
Classe-D.
És pot afirmar que les pèrdues de potència en el Mode – II és redueixen a la meitat, respecte la
Classe-D i que per tant, són de l’ordre de 3 vegades més petites que en Mode-I. Aquest ModeII, és per tant el més eficient de tots, és per aquest fet que aquest Mode PQ també és
anomenat Mode Eficiència.
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2.2-3.3.

MODE – III: Mode Baixa Freqüència

El Mode – III o Mode de Baixa freqüència es basa en mantenir la mateixa tecnologia de
commutació o característiques dels commutadors, mantenint la tensió del DC-BUS respecte al
cas referència de la topologia Classe-D, però, disminuint la freqüència de commutació. En
aquest cas, es defineixen com a condicions d’operació les següents:
TAULA 2-10: Condicions d’Operació del Mode - III DCI-NPC

On les expressions (2.60), (2.61) i (2.62) defineix el Mode Baixa Freqüència com:

Tenint en compte aquestes condicions de treball i la tecnologia dels commutadors:

El corrent de sortida o càrrega ILOAD(Mode-III) queda fixat per:

On s’ha de tenir en compte que:

A partir d’aquests valors, defineixen els valors pel THD de sortida i per les Pèrdues mitges de
Potència d’aquest Mode Baixa freqüència o Mode-III de la topologia DCI-NPC, les següents
expressions:

A partir de les expressions (2.66) i (2.67) i tenint en compte les expressions (2.60), (2.61) i
(2.62) que defineixen el Mode Baixa Freqüència o Mode – III, es pot afirmar que aquest mode
pot resultar una alternativa viable si de forma genèrica pel Mode – III (i respecte el cas
referència de la Classe-D):
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La taula 2-11 mostra els valors de THD i PLOSS(AV) resultants d’unes simulacions on s’han avaluat
aquests paràmetres en funció de la freqüència de commutació. Les condicions i paràmetres de
simulació són els mostrats en les taules 2-3, 2-4 i 2-5.
Si es defineix:

I pel Mode – III:

TAULA 2-11: Evolució del THD i les PLOSS(AV) per la Classe-D i la DCI-NPC en funció de FSW

Basant-se en les condicions de les expressions (2.66) i (2.67), cal esperar que:

I que:

Però com és pot observar a la taula 2-11, no existeix cap freqüència per sota dels 200kHz que
en el cas de la topologia DCI-NPC tingui un valor de THD inferior a al 0.10% de la Classe-D a
200kHz. Per altra banda, tampoc existeix cap valor de freqüència inferior als 200kHz per al
qual, la topologia DCI-NPC presenti unes pèrdues mitges de potència inferiors al 3.9% de la
Classe-D pels 200kHz. Es pot afirmar que el Mode-III no és viable ni vàlid des del punt de vista
de la millora de la qualitat i la reducció de les pèrdues de la topologia DCI-NPC respecte a la
Classe-D.
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2.2-3.4.

Comparativa i Mode P-Q Òptim

Un cop presentats, estudiats i comparats els diferents Modes P-Q DCI-NPC amb el cas
referència Classe-D, es pot descartar el Mode – III per no ser un mode vàlid sota el punt de
vista de la reducció de pèrdues de potència i de distorsió harmònica, respecte la Classe-D. A
partir de les expressions (2.48), (2.49), (2.58) i (2.59) és possible comparar i validar les
conclusions extretes en els apartats anteriors.
Per fer-ho han estat simulats els dos Modes P-Q DCI-NPC vàlids i comparats amb el cas
referència Classe-D. S’han fixat unes condicions i paràmetres de simulació reals com els de les
taules 2-3, 2-4 i 2-5. S’han realitzat diverses simulacions per tal d’avaluar l’evolució dels valors
de THD i PLOSS(AV) en funció de la freqüència de commutació FSW.
En el cas de les avaluacions del valor de PLOSS(AV) pels Mode-I, Mode-II i cas referència Classe-D,
les simulacions s’han realitzat sota els paràmetres i condicions reals que fixaven les taules 2-3,
2-4 i 2-5 per un interval de freqüències FSW = [10kHz – 2MHz]. La figura 2-35 mostra els
resultats de les simulacions per l’avaluació dels valors de PLOSS(AV).

Figura 2-35: PLOSS(AV) en funció de FSW a la Classe-D i DCI-NPC en Mode- I i Mode- II

La figura 2-35 mostra com per tot l’interval de freqüències de commutació, el valor de pèrdues
de potència de la topologia DCI-NPC en Mode-II és el que es manté més baix.
Aquests resultats mostren com per tot l’interval, el valors de les pèrdues de la topologia DCINPC en Mode-II és mantenen pràcticament a la meitat que valors de les pèrdues en la Classe-D
i a una tercera part de les pèrdues de la topologia DCI-NPC en Mode-I. Aquests fets validen i
confirmen les expressions (2.49) i (2.59).
Per poder avaluar els valors de THD pels Mode-I, Mode-II i cas referència Classe-D, les
simulacions s’han realitzat sota paràmetres ideals i les condicions que fixaven la taula 2-3.
Aquestes simulacions s’han realitzat sota aquestes condicions per tal de eliminar la influència
dels paràmetres i no idealitats dels elements commutadors en l’espectre del senyal de sortida.
Aquestes simulacions s’han realitzat per un interval de freqüències FSW = [10kHz – 2MHz].
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La figura 2-36 mostra els resultats de les simulacions per l’avaluació dels valors de THD. Cal
recordar que el valor estimat de THD tant pel Mode – I com pel Mode – II de la topologia DCINPC, és idèntic i que per tant, aquests dos valors estan representats a la figura 2-36 com a
“DCI-NPC Full-Bridge – IDEAL”.

Figura 2-36: THD en funció de FSW a la Classe-D i DCI-NPC en Mode- I i Mode- II

La figura 2-36 mostra com per tot l’interval de freqüències de commutació, el valor de
distorsió harmònica al senyal de sortida de la topologia DCI-NPC és el que es manté més baix.
Aquests resultats mostren com per tot l’interval, els valors de THD de la topologia DCI-NPC és
mantenen pràcticament per sota de la meitat dels valors de THD en la Classe-D. Aquests
resultats validen i confirmen les expressions (2.48) i (2.58).
Si es realitza aquest estudi tenint en compte les condicions reals d’operació i els paràmetres de
commutador mostrats a les taules 2-3, 2-4 i 2-5 per un interval de freqüències FSW = [10kHz –
2MHz], es posaran de manifest les aportacions distorsionants de les no idealitats dels elements
commutadors. Les figures 2-37 i 2-38 mostren els resultats de les simulacions per l’avaluació
dels valors de THD sota condicions i paràmetres reals, i la seva comparació amb les simulacions
sota condicions reals i paràmetres ideals.

Figura 2-37: THD en funció de FSW a la Classe-D. Condicions Reals VS Ideals
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Figura 2-38: THD en funció de FSW a la DCI-NPC. Condicions Reals VS Ideals

En base als resultats mostrats a les figures 2-35 i 2-36, i després de comparar la Classe-D amb
la topologia DCI-NPC en Modes PQ I i II, és pot concloure en que el Mode – II de configuració
P-Q de la topologia DCI-NPC és el presenta uns valors més òptims en quant a la qualitat del
senyal de sortida i pèrdues de potència es refereix. Per altra banda, analitzant els resultats
mostrats a les figures 2-37 i 2-38, s’observa la impotència de les aportacions distorsionants
dels elements no ideals dels commutadors (RDS(ON), Vd, trr, Rd, etc...). En el cas de la Classe-D,
aquests efectes són mínims i pràcticament insignificants. Aquest fet es deu al poc nombre
d’elements commutadors continguts a la topologia, i per tan, el poc nombre de fonts d’errors i
no idealitats. Per altra banda, la topologia DCI-NPC si presenta uns nivells de distorsió
important originada als seus elements commutadors.
Aquests nivells són deguts al gran nombre d’elements commutadors que actuen com a fonts
d’errors, distorsions i no idealitats. Com es pot observar a la figura 2-38, el THD de la topologia
DCI-NPC decreix en funció de la freqüència de commutació fins arribar a una freqüència de
l’ordre dels 80kHz, on s’estabilitza en un THD = 1.3% degut a que en aquest punt, el THD d’un
sistema idèntic treballant amb commutadors ideals és inferior al nivell de distorsió o THD que
aporten les no idealitats dels commutadors presentats a les taules 2-4 i 2-5. És per tant aquest
valor de THD = 1.3% un offset de distorsió degut als components semiconductors.
Aquesta capacitat de distorsió dels elements semiconductors de la topologia DCI-NPC a partir
dels errors generats per les no idealitats dels commutadors reals, els mecanismes i fonts de
generació d’error, així com els tipus d’error i les seves conseqüències, són objecte de l’estudi
principal d’aquest treball de tesis i conformarà el cos principal dels següents capítols.
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2.2-4. Corbes P-Q de la Topologia DCI-NPC
Al Capítol -1, es van presentar en forma de figura 1-15 les Corbes de Qualitat (THD) V.S. PLOSS
d’un amplificador en Classe-D genèric. Les Corbes P-Q són una representació dual, on es
mostra l’evolució del THD en % i de les pèrdues de potència (PLOSS(AV) [%]) en funció de la
freqüència de commutació FSW. Aquestes corbes representades en el mateix gràfic donen
informació dels nivells de distorsió i pèrdues que presenta un determinat sistema
d’amplificació al treballa a una determinada freqüència. A més, aquest gràfic es complementa
amb la inclusió dels valors llindar de pèrdues i distorsió, amb el que permet mostrar tot el
mapa de possibilitat d’operació en quant al que a pèrdues i qualitat es refereix.
Aquests tipus de gràfic de Corbes P-Q pot arribar a mostrar dos casuístiques diferents. Per una
banda la denominada Divisió Freqüencial de Zones P-Q, (un exemple d’aquest cas és el mostrat
a la figura 1-15), i per l’altra, la denominada Solapament Freqüencial de Zones P-Q.
La Divisió Freqüencial de Zones P-Q és el cas més crític i el que força la divisió d’aplicacions
(Àudio de Potència i Àudio de Qualitat) en la Classe-D. Aquesta Divisió Freqüencial de Zones PQ té lloc quan un sistema d’amplificació no pot operar a una freqüència determinada assolint a
l’hora, nivells de THD i de Pèrdues satisfactoris. Aquesta problemàtica obliga a la elecció d’una
de les dues zones d’aplicació, treballar a baixos nivells de THD i potències baixes o bé, treballar
a grans potències (baixes pèrdues) i alts nivells de THD (baixa qualitat).
La figura 2-39 mostra un diagrama de corbes P-Q a mode d’exemple. En aquest cas, es tracta
d’un diagrama que mostra una clara Divisió Freqüencial de Zones P-Q.

Figura 2-39: Diagrama de Corbes P-Q exemple de Divisió Freqüencial de Zones P-Q

En la figura 2-39 es pot observar l’existència d’una zona de baixes pèrdues fins una freqüència
on la corba de PLOSS talla amb el nivell llindar o Threshold PLOSS(THR).
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A partir d’aquesta freqüència, el sistema opera generant un nivell de pèrdues de potència per
sobre del marcat pel valor llindar PLOSS(THR). Per sota d’aquest punt, el sistema treballa
correctament (des del punt de vista de pèrdues de potència). La corba de THD talla un nivell
llindar o THD(THR) en una freqüència determinada, per sobre de la freqüència llindar de
PLOSS(THR). Per sobre d’aquesta freqüència corresponent al nivell THD(THR) el sistema treballa
generant uns nivell de THD acceptables, però per sota d’aquesta freqüència, el sistema no
opera amb la mínima qualitat de senyal necessària. En aquest cas, es dóna la contradicció de
que el sistema objecte de les corbes exemple, no pot treballar a nivells acceptables de qualitat
i de pèrdues simultàniament. Per tant, aquest sistema s’ha de destinar a la zona de baixes
pèrdues (tot i treballar amb baixa qualitat), on podrà treballar a grans nivells de potència sense
que aquests originen gaires pèrdues de potència. O bé, podrà treballar en la zona de alta
qualitat (tot i treballar amb moltes pèrdues de potència), amb el que haurà de treballar a baixa
potència per que les pèrdues que tingui no siguin crítiques.
En el cas de avaluar diferents equips mitjançant Diagrames de Corbes amb Divisió de Zones PQ, es valorarà més positivament el diagrama que presenti una menor zona de divisió o un
menor interval de freqüències on els valors de THD i de les pèrdues de potència no siguin
acceptables.
El Solapament Freqüencial de Zones P-Q és un cas considerat com a positiu i desitjable i que la
continua millora en els dispositius semiconductors de commutació de potència, cada dia estan
afavorint més. Aquest Solapament Freqüencial de Zones P-Q té lloc quan un sistema
d’amplificació pot operar a una freqüència determinada assolint a l’hora, nivells de THD i de
Pèrdues satisfactoris.
La figura 2-40 mostra un diagrama de corbes P-Q a mode d’exemple. En aquest cas, es tracta
d’un diagrama que mostra un clar Solapament Freqüencial de Zones P-Q.

Figura 2-40: Diagrama de Corbes P-Q exemple de Solapament Freqüencial de Zones P-Q

En la figura 2-40 es pot observar l’existència d’una zona de baixes pèrdues fins una freqüència
on la corba de PLOSS talla amb el nivell llindar o Threshold PLOSS(THR). A partir d’aquesta
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freqüència, el sistema opera generant un nivell de pèrdues de potència per sobre del marcat
pel valor llindar PLOSS(THR). Per sota d’aquest punt, el sistema treballa correctament (des del
punt de vista de pèrdues de potència). La corba de THD talla un nivell llindar o THD(THR) en una
freqüència determinada, per sota de la freqüència llindar de PLOSS(THR).
Per sobre d’aquesta freqüència corresponent al nivell THD(THR) el sistema treballa generant uns
nivell de THD acceptables, però per sota d’aquesta freqüència, el sistema no opera amb la
mínima qualitat de senyal necessària.
En aquest cas, es dóna el fet de que el sistema objecte de les corbes exemple, pot treballar a
nivells acceptables de qualitat i de pèrdues simultàniament en l’interval de freqüències on es
solapa la zona de alta qualitat i la zona de baixes pèrdues.
En el cas de avaluar diferents equips mitjançant Diagrames de Corbes amb Solapament de
Zones P-Q, es valorarà més positivament el diagrama que presenti una major zona de
solapament o un major interval de freqüències on els valors de THD i de les pèrdues de
potència són acceptables.
A partir dels resultats mostrats a l’apartat 2.2-4.4 es poden representar els diagrames de
Corbes P-Q de les topologies Classe-D i DCI-NPC en Mode-II per tal de analitzar les seves
possibilitats d’operació P-Q dintre de l’interval de freqüències de commutació.
Per tal d’analitzar i comparar les dues topologies sota les dues casuístiques (Divisió i
Solapament Freqüencial de Zones P-Q), es fixaran dos nivells llindar de màximes pèrdues de
potència admissibles, un al 3% i l’altre al 5%. El llindar de màxim THD admissible queda fixat al
1%. Un sistema d’amplificació que operi amb pèrdues de potència inferiors al 5% equival a un
sistema d’amplificació amb un 95% d’eficiència elèctrica, 97% en el cas de pèrdues per sota el
3%. La figura 2-41 mostra el diagrama de Corbes P-Q de l’Amplificador Classe-D amb uns
llindars de 5% per les pèrdues de potència i un 1% pel THD.

Figura 2-41: Diagrama de Corbes P-Q per al cas Classe-D
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El diagrama de la figura 2-41 mostra un cas de Solapament Freqüencial de Zones P-Q on
s’observa com la màxima freqüència de commutació a la que pot operar el Classe-D per tal de
no rebassar el 5% de pèrdues de potència, és de 400kHz.
Per altra banda, la mínima freqüència de commutació a la que ha d’operar el sistema per tal de
garantir uns nivells de THD inferior al 1% és de 70kHz, amb el que existeix una zona de mútua
operació (nivells de THD i pèrdues admissibles) que va dels 70kHz als 400kHz amb una banda
útil de 330kHz.
La figura 2-42 mostra el diagrama de Corbes P-Q de l’Amplificador DCI-NPC en Mode-II amb
uns llindars de 5% per les pèrdues de potència i un 1% pel THD.

Figura 2-42: Diagrama de Corbes P-Q per al cas DCI-NPC Mode-II

El diagrama de la figura 2-42 mostra un altre cas de Solapament Freqüencial de Zones P-Q on
s’observa com la màxima freqüència de commutació a la que pot operar el DCI-NPC per tal de
no rebassar el 5% de pèrdues de potència, és de 1.3MHz.
Per altra banda, la mínima freqüència de commutació a la que ha d’operar el sistema per tal de
garantir uns nivells de THD inferior al 1% és de 50kHz, amb el que existeix una zona de mútua
operació (nivells de THD i pèrdues admissibles) que va dels 50kHz als 1.3MHz amb una banda
útil de 1.25MHz.
La topologia DCI-NPC en Mode-II és clarament superior a la topologia Classe-D en termes d’alta
qualitat i baixes pèrdues de potència. El sistema multinivell presenta uns nivells de pèrdues
satisfactoris per pràcticament tot l’interval assumible de freqüències de commutació. L’interval
o Zona útil P-Q dual del cas DCI-NPC és molt superior al cas Classe-D, essent aquesta última un
26.4% més petita.
Per tal de restringir molt més els nivells de pèrdues de potència admissible, es repeteixen els
casos fixant com a llindar de pèrdues de potència un 3%.
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La figura 2-43 mostra el diagrama de Corbes P-Q de l’Amplificador Classe-D amb uns llindars de
3% per les pèrdues de potència i un 1% pel THD.

Figura 2-43: Diagrama de Corbes P-Q per al cas Classe-D (llindar PLOSS(AV) = 3%)

El diagrama de la figura 2-43 mostra un cas de Divisió Freqüencial de Zones P-Q on la màxima
freqüència FSW a la que pot operar el Classe-D per tal de no rebassar el 3% de pèrdues de
potència, és de 35kHz.
La mínima freqüència de commutació a la que ha d’operar el sistema per tal de garantir uns
nivells de THD inferior al 1% és de 70kHz, amb el que existeix un interval o zona de freqüències
en la que no pot operar el sistema amb valors admissibles de THD o pèrdues de potència.
La figura 2-44 mostra el diagrama de Corbes P-Q de l’Amplificador DCI-NPC en Mode-II amb
uns llindars de 3% per les pèrdues de potència i un 1% pel THD.
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Figura 2-44: Diagrama de Corbes P-Q per al cas DCI-NPC Mode-II (llindar PLOSS(AV) = 3%)

El diagrama de la figura 2-44 mostra un altre cas de Solapament Freqüencial de Zones P-Q on
la màxima freqüència de commutació a la que pot operar el DCI-NPC per tal de no rebassar el
3% de pèrdues de potència, és de 600kHz.
La mínima freqüència de commutació a la que ha d’operar el sistema per tal de garantir uns
nivells de THD inferior al 1% és de 50kHz, amb el que existeix una zona de mútua operació
(nivells de THD i pèrdues admissibles) que va dels 50kHz als 600kHz amb una banda útil de
550kHz.
Amb el nivell llindar de pèrdues de potència al 3%, la topologia DCI-NPC en Mode-II és, de nou,
superior a la topologia Classe-D en termes d’alta qualitat i baixes pèrdues de potència. El
sistema multinivell presenta uns nivells de pèrdues satisfactoris per pràcticament tot l’interval
assumible de freqüències de commutació. El sistema Classe-D presenta una clara divisió
d’aplicabilitat de l’equip. Únicament pot operar satisfactòriament a nivells de THD admissibles i
baixa potència o a alta potència i nivells de qualitat no admissibles. Aquesta problemàtica
queda completament solucionada amb l’ús de la topologia DCI-NPC que permet al sistema
operar amb baixos nivells de THD i de pèrdues de potència en pràcticament tot l’interval de
possibles freqüències de commutació.
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2.2-5. Discussió de Resultats i Conclusions
Un cop analitzats els resultats dels diagrames de Corbes P-Q pels casos de la topologia Classe-D
i DCI-NPC, es pot concloure que la hipòtesis feta al Capítol-1, on s’afirmava que l’ús de la
topologia DCI-NPC podia significar una millora significativa en els nivells de Qualitat del Senyal i
una reducció important en les Pèrdues de potència, és certa. L’estudi comparatiu, fet al llarg
d’aquest capítol, ha confirmat i validat aquestes afirmacions, mostrant com en igualtat de
condicions de disseny i operació, la topologia DCI-NPC presenta uns nivells màxims de pèrdues
i distorsió inferiors al cas de la Topologia Classe-D en un 50%. Així doncs, es pot afirmar que la
topologia DCI-NPC no presenta la problemàtica Qualitat-Potència que en molts casos si es
donava en les aplicacions en Classe-D.
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2.3- Metodologia per a l’Estudi i Anàlisi d’Errors i Fonts d’Error
2.3-1. Classificació d'Errors i Fonts d'Error
Durant els primers anys després de l'aparició de la Classe-D, tant la comunitat científica, com
els fabricants, van intentar establir les seves pròpies definicions i metodologies per tal
d'establir la bondat i les prestacions dels sistemes d'amplificació commutada. La pauta seguida
va ser idèntica al cas de l'aparició dels amplificadors lineals varies dècades abans [Jo68],[Jo67],
[Ha91],[At83]. A diferència d'algunes altres tecnologies portades a l’àmbit domèstic,
quantificar les prestacions d'un amplificador per tal de qualificar-lo com a "bo" o "dolent"
implicava analitzar i estudiar els equips amb una profunditat i en base a uns coneixements
tècnics que la majoria dels "compradors" desconeixien. Aquest fet donava peu a uns valors
llindars recomanats que havia de presentar un equip per ser considerat "bo" [Ran00],[Fin86].
És evident que aquesta manera de qualificar els sistemes d'amplificació afavoria el món dels
fabricants, ja que permetia presentar de maneres molt diferents un mateix resultat. A l'any
(1992) es presenta l'estàndard AES17-1992 que establia els procediments i condicions de
mesura així com els paràmetres a presentar en un equip. Aquest document va ajudar a fixar un
estàndard de prestacions que el fabricant havia de presentar al comprador per que aquest
pugues comparar, però continuava en la línea d'afavorir la indústria del So i no al consumidor.
La majoria d'aquests paràmetres quantifiquen el nivell de diferents tipus de distorsions que
presenta un equip, però el gran problema apareix quan la comunitat científica, per la seva part
estableix una infinitat de distorsions diferents a les que presenten els fabricants o en ocasions
denomina de forma diferents a les mateixes[Ran00]. A principis dels anys 90 des de la
comunitat científica es comença a parlar de Errors i no de Distorsions, diferenciant així els seus
estudis i mesures dels estàndards que seguien els fabricants. Arribat a aquest punt i fins a
finals del 90 apareixen molts treballs [Zeq09],[Hui11],[Tan98],[Koe09], [Tre05], [Koe08] on es
parla de diferents tipus d'error però mai sense establir una classificació ja sigui basada en la
seva localització dintre de la cadena d'amplificació, en la seva relació amb les Distorsions
establertes per la normativa o en els mecanismes o pertorbacions que generen aquest error.
Per tal de definir el que és una distorsió, un error o un mecanisme generador d'error, és
necessari presentar la cadena d'amplificació complerta. La cadena d'amplificació està
composada principalment per una Font de So, un Sistema d'Amplificació, un Transductor
Electro-acústic i un oient. És precisament aquest oient l'objectiu últim del sistema i per tant la
raó de ser del mateix, aquest fet tan fonamental és sovint oblidat dintre de la pròpia normativa
i dels treballs científics.
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Figura 2-45: Distorsions Quantificables i Distorsions Apreciables
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Tal i com mostra la figura 2-45 hi ha que diferenciar entre la Distorsió mesurable o Normativa
i la Distorsió Apreciable, aquesta última distorsió és la que realment importa al "comprador"
d'un sistema d'amplificació, ja que és la que ell podrà apreciar. La Distorsió Normativa és la
que pot ser mesurada i quantificada sota els estàndards i es presentada pel fabricant [Cab99].
Per un oient expert i amb coneixements tècnics en la matèria, aquests paràmetres són un
"indicatiu" de la Distorsió Apreciable de l'equip però per un oient sense coneixements tècnics,
aquests paràmetres són uns valors llindars que li permetran establir comparacions entre
diferents equips, sense saber finalment, quina distorsió apreciarà ell.
La Distorsió Apreciable és purament Qualitativa, ja que en aquesta apreciació entra en joc la
subjectivitat i la psico-acústica de la oïda humana. Aquesta distorsió presenta dos Paràmetres
Qualitatius ben diferenciats; un és el Volum o Nivell de Potència Acústica i l'altre és la Qualitat
del So.
Un oient pot percebre Distorsió de Nivell de Potència Acústica quan té la sensació de que tot i
trobar-se a una distància correcta, no li arriba el volum suficient com per tenir una bona
intel·ligibilitat del missatge amplificat. Aquesta Distorsió pot ser causada tant pel sistema
d'amplificació, com pel transductor de so, com pel propi medi de propagació.
Un oient pot percebre Distorsió de Qualitat quan té la sensació de que el missatge amplificat li
arriba amb un contingut extra al missatge i per tant no presenta una bona intel·ligibilitat.
Aquestes dos Distorsions Apreciables és basen en la màxima del sistema amplificador ideal,
l'oient ha d'escoltar el missatge amb un nivell de potència acústica i una qualitat suficients per
poder-lo entendre.
Les Distorsions Quantificables són aquelles que estableix la Normativa que poden ser
mesurades i presentades sota uns estàndards, típicament es parla de THD, SNR, IMD, entre
d'altres i poden donar una idea de la Distorsió Apreciable que l'oient obtindrà.
Un cop presentades les diferents Distorsions que es poden trobar a la cadena d'amplificació
(segons la seva Subjectivitat o Objectivitat), és necessari presentar el que la comunitat
científica defineix com Error.
Un Error, tradicionalment es defineix com la diferència entre un senyal obtingut d'un sistema
real i un senyal obtingut del mateix sistema però Ideal, sense presència de no idealitats ni
pertorbacions. Així doncs la presència d'Error ens indicarà l'existència de no idealitats o
pertorbacions en el sistema que estem analitzant.
Tenint en compte aquestes definicions, tal com mostra la figura 2-46 es pot definir la Cadena
de Distorsió com la propagació dels Error que es generen a la cadena d'amplificació fins que
són mesurats o apreciats en forma de Distorsió.

Figura 2-46: Evolució d’un Error cap a una Distorsió
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A l'any 1998 l'autor Nielsen [Ni98] presenta una classificació dels errors segons la seva
afectació en un punt determinat del sistema. Aquesta classificació serà mes tard també
utilitzada per [Koe08], [Koe09b] per tal de fer un estudi en profunditat d'un determinat tipus
d'Error. El fet de que aquesta classificació proposada per Nielsen, la seva acceptació per part
de part de la comunitat en forma d'estudis basats en ella i la no aparició fins a la data de cap
altra proposta senyalen la robustesa i utilitat d'aquesta classificació dels Errors.
Nielsen estableix que tots els Errors que es generen en un sistema d'amplificació commutada
PWM queden reflexats de dos úniques maneres en el senyal PWM pre-Filtre de Sortida. Els
efectes dels Errors és poden apreciar en els polsos en forma de Error d'Amplitud o PAE (Pulse
Amplitude Error) i Error de Temps de Pols o PTE (Pulse Time Error), tal i com mostra la figura
2-47.
Una Font d'Error pot ser definida com el fenomen físic-Elèctric que té lloc dintre de la cadena
d'amplificació que dóna lloc a un funcionament no ideal, d'una o varies parts del sistema.
Aquest fenomen pot ser de naturalesa intrínseca als components del sistema, de naturalesa
humana, degut al disseny o muntatge físic del sistema o de naturalesa externa degut a
pertorbacions externes al sistema.
VReal

V

Videal

Pulse
errors
t
Figura 2-47: Errors en un Pols PWM

Els PAE es defineixen com els Errors que produeixen una diferència d'amplitud del pols
respecte el pols ideal esperat. Existeixen dos tipus de PAE, els LF-PAE o PAE de baixa
freqüència i els HF-PAE o d'alta freqüència.
Els LF-PAE són els que provoquen diferències d'amplitud de durada superior al temps de pols
com mostra la figura 2-48 (Left) mentre que els HF-PAE són els que produeixen diferències
d'amplitud de durada inferior al temps de pols, tal i com mostra la figura 2-48 (Rigth) . Els dos
tipus de PAE solen co-existir en un mateix pols, tal i com mostra la figura 2-47.

Figura 2-48: (Left) Error PAE de baixa freqüència. (Right) Error PAE d’alta freqüència.
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Els PTE es defineixen com els Errors que produeixen una diferència de temps entre l'instant de
pujada i/o baixada del Pols Ideal i l'instant de pujada i/o baixada del Pols Real, Aquestes
diferències de temps, tal i com mostra la figura 2-49, comporten una diferència de TON i TOFF i
per tant de Duty-Cycle entre un pols ideal i un pols real.
VReal

V

-Δt

PTE

+Δt

Videal
t
Figura 2-49: Error PTE en un Pols de senyal

És evident que cada topologia d'amplificador tindrà unes fonts d'Error determinades i per tant
uns PAE i PTE diferents. Nielsen i Andersen [Ni98] presenten un estudi dels PTE i PAE basat en
el funcionament d'una rama de commutació de 2 transistors extrapolant l'estudi a aplicacions
de paral·lelització de branques, però mai en aplicacions d'ampliació sèrie (com és el cas de la
topologia DCI-NPC objecte d'aquesta Tesis). L'estudi contempla de forma rigorosa alguns dels
efectes no ideals dels elements commutadors, deixant-ne alguns altres fora de l'estudi o molt
poc estudiats. El treball publicat en [Koe08],[Koe09a], [Koe09b] es basa en el treball de Nielsen
per realitzar el seu estudi aplicat a topologies Classe-D tradicionals, aquest estudi assoleix una
profunditat superior a la del primer treball presentat per Nielsen, però continua deixant fora
d'estudi algunes fonts d'Error importants, tal i com determina [And05].
Fins a la data, els PAE i PTE i els seus fenòmens generadors estudiats en els diferents treballs
bibliogràfics, són:
PTE:
-Retards de Turn-on i Turn-off (tdr i tdf)
-El Dead-Time o Temps Mort (td)
-El valor finit del rise-time i el fall-time (tr i tf)
PAE:
-Pertorbacions a la font d'Alimentació
-La Impedància finita de les topologies (Rds(ON))
-Els transitoris i ressonàncies d'alta freqüència en senyals de potència.
A més de les mancances declarades per [And05], en una cadena d'amplificació, com la
presentada en el Capitol – 1 d'aquesta Tesis, és necessari integrar en l'estudi de les fonts
d'Error els fenòmens que poden tenir lloc en un procés no ideal de modulació SPWM i en el
propi Filtre de Demodulació. Així doncs, el mapa de fonts d'Error de l'Amplificador Full-Bridge
DCI-NPC que es presenta i serà estudiat en aquesta Tesis és el que es mostra en la figura 2-50.
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Figura 2-50: Mapa de les Fonts d’Error PAE i PTE en la Cadena d’Amplificació DCI-NPC
Figura 3-6: fdafdasdasd
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Tal i com mostra la figura 2-50, les diferents fonts d'Error poden classificar-se segons la seva
localització dintre de la cadena d'amplificació. Les diferents Fonts d'Error PAE i PTE són les
mostrades a la taula 2-12
TAULA 2-12: Classificació de les fonts d’Error segons localització

Un cop presentades les diferents fonts d'Error tenint en compte totes per parts que componen
un sistema complert d'amplificació de so DCI-NPC, cal relacionar els diferents tipus d'Error, PAE
i PTE amb les diferents Distorsions existents, tant Normatives o com Apreciables per l'Oient.
Per tal d'objectivitzar les distorsions Apreciables per l'Oient, es defineixen dos paràmetres
quantitatius, un per expressar quantitativament la diferència de Nivell de Potència Acústica i
l'altre per expressar quantitativament també la Qualitat del So.Per fer-ho, s'ha de tenir en
compte que en aquesta Tesis no s'inclou en la cadena d'amplificació el transductor
electroacústic, i que per tant, per tal d'expressar aquestes Distorsions Apreciables per l'oient
en funció d'errors inclosos dintre del sistema de so, s'haurà de tenir en compte el rendiment
d'un altaveu electrodinàmic de mitja-alta potència, ja que és aquest tipus d'altaveu el més
utilitzat en aplicacions de PAs (Public Address) o so de potència.
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El rendiment Electro-Acústic aproximat d'un transductor d'aquest tipus, per aquestes potència
no supera en el 95% dels casos el 2.5% per tant, fixarem com a Eficiència Electro-Acústica
típica de l'altaveu, per aquest tipus d'aplicacions, un 2% [At83].
Amb aquestes dades es defineix l'Error d'Amplitud de Sortida (VOUT o VO) com la diferència
entre la Sortida Analògica de Potència (Senyal PWMOUT filtrada) d'un amplificador ideal (Voi) i
la Sortida Analògica de Potència d'un amplificador real (Vor). Aquest valor quantifica la
Distorsió Apreciable de Nivell de Potència Acústica si es té en consideració l’eficiència ElectroAcústica de l'Altaveu i la distància entre aquest i l'oient.
També es defineix el paràmetre THD com la diferència entre els THD calculats o mesurats,
segons AES17-1992 [Cab92], [Cab99,[Fin86], d'un senyal de Sortida Analògica (Senyal PWMOUT
filtrada) d'un amplificador ideal (Voi) i la Sortida Analògica d'un amplificador real (Vor). Aquest
valor quantifica la Distorsió Apreciable de Qualitat de so si es té en consideració l’eficiència
Electro-Acústica de l'Altaveu, la pròpia distorsió del transductor i la distància entre aquest i
l'oient. Aquest paràmetre THD proporcionarà informació útil del nivell de distorsió generada
pel sistema o per les diferents parts del mateix, però aquesta informació quantitativa, mai
podrà ser utilitzada per establir diferències quantitatives o qualitatives amb paràmetres de
THD normatiu, sense les degudes consideracions i transformacions matemàtiques. Aquest fet
es deu a la no linealitat intrínseca del paràmetre.
La relació existent entre els Errors PAE i PTE i els paràmetres de sortida VOUT i THD es mostra
a la figura 2-51. Es pot apreciar que un Error PAE tant en el cas d'alta com en el baixa
freqüència genera un Error d'Amplitud de Sortida VOUT o VO i afegeix un residu harmònic
THD de contingut dominant en la banda alta o baixa de freqüència en funció de la freqüència
de la pertorbació d'amplitud que el provoca. Pel que fa als Errors PTE, aquests sempre es
tradueixen en un Error d'Amplitud de Sortida VOUT però tant sols en els casos en que la
durada del pols PWM (TSW) sigui més petita que el temps d'Error PTE (no linealitat del tipus
"zona morta"), s'afegirà contingut harmònic distorsionant THD al senyal de sortida.

Figura 2-51: Distorsions Quantificables i origen en quant a PAE i PTE

Un cop definits els errors PAE i PTE, localitzades dintre de la cadena d'amplificació les fonts
d'aquests errors i presentada la seva relació amb les Distorsions de sortida, cal plantejar un
model distorsionant que permeti estudiar per separat i en profunditat cada una de les fonts
d'error i la seva específica afectació al senyal de sortida, però, sense deixar de banda el valor
total resultat de distorsió de totes les diferents fonts d'error.
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Si definim un Error d'Amplitud de Sortida Genèric (VO-X) causat per l'Error PTE i/o PAE
generat per la Font d'Error x, es pot afirmar que de manera aproximada l'Error Total
d'Amplitud de Sortida VO-TOTAL és igual a la superposició dels diferents VO-Xn del sistema
sempre i quan es tingui en compte la fase del senyal VO-Xn i la suma-concatenació (∔) dels
diferents VO-X en cadena.

∔

∔

∔
On:

∔
Per altra banda, cal també definir cada una de les components dels Errors d'Amplitud en funció
dels diferents mecanismes i fenòmens que el conformen, així doncs:

Es pot definir com a model de l'Error Total d'Amplitud de Sortida la diferència de Senyals de
Sortida entre una cadena d'amplificació Ideal i una de Real, tal i com mostra la figura 2-52, que
presenta en blau els mòduls o subsistemes Ideals, i en taronja els mòduls o subsistemes Reals i
per tant generadors d'Errors.

Figura 2-52: Diagrama d’estudi Diferencial de la Cadena d’Amplificació
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Si definim un Error de Distorsió de Sortida Genèric (THDO-X) causat per l'Error PTE i/o PAE
generat per la Font d'Error x, es defineix que l'Error Total de Distorsió de Sortida THDO-TOTAL és
igual a la superposició dels diferents THDO-Xn del sistema sempre i quan es tingui en compte la
fase del senyal VO-Xn i dels seus harmònics i es tingui en compte, tal i com s’explicarà en el
proper apartat, que la suma mitjançant superposició de les mesures distorsionants THD no són
equivalents al valor THD mesurat total o calculat sobre el senyal de sortida.
El valor de THDO-TOTAL i dels diferents THDO-Xn del sistema permetrà disposar d’informació
qualitativa i quantitativa no normativa, de la distorsió generada en el sistema a partir de les
diferents distorsions generades per les diferents fonts d’error independents.

Però, tenint en compte que:

amb

Per altra banda, cal també definir cada una de les components dels Errors de Distorsió en
funció dels diferents mecanismes i fenòmens que el conformen, així doncs:

Es pot definir com a model de l'Error Total de THD de la Sortida, la diferència de Senyals de
Sortida entre una cadena d'amplificació Ideal i una de Real, tal i com mostra la figura 2-52, que
presenta en blau els mòduls o subsistemes Ideals, i en taronja els mòduls o subsistemes Reals i
per tant generadors d'Errors.
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2.3-2. Metodologia d'Estudi, Valors i Factors de Mèrit
2.3-2.1.

Metodologia d'Anàlisi

Si s'aplica el principi de superposició mostrat a les expressions (2.74) - (2.79) al model de la
figura 2-52 el resultat és un estudi independent per cada una de les fonts de Error, amb uns
resultats que de manera additiva conformen l'Error Total de Sortida.
A la figura 2-53 es mostren els quatre subsistemes auxiliars que permeten obtenir cada una
de les components d'Error d'Amplitud de sortida.

Figura 2-53: Diagrames d’Estudi Diferencial mitjançant Superposició d’Errors

Mitjançant la diferència de senyals de sortida entre un sistema ideal i un altre on únicament el
bloc que actua com a Font d'Error objecte d'estudi presenta les seves no idealitats
característiques, es pot aïllar l'aportació PAE i PTE d'aquest únic bloc dintre de la cadena
d'amplificació i per tant la seva aportació distorsionant individual a la senyal de sortida.
Seguint aquesta metodologia s'analitzarà durant els següents capítols cada una de les
diferents Fonts d'Error de forma individual, per tal de discernir quina de les Fonts d'Error és
més crítica en quant a distorsió afegida en la sortida i per tant, quin dels diferents elements
constructius o decisió de disseny ha de ser ajustada per tal de minimitzar el impacte
distorsionant d’aquesta font d’error i millorar les prestacions de l’equip complert.
Aquests resultats també serviran per optimitzar els valors i components responsables d'alguns
fenòmens de generació d'errors, per tal de minimitzar les pèrdues d'eficiència, les pèrdues de
senyal i les pèrdues de qualitat.
Aquest estudi d'optimització es realitzarà al Capítol - 7. En el proper Capítol – 3, s'estudiarà,
analitzarà i avaluarà el Modulador SPWM DCI-NPC com a font d'errors en la cadena de
d'amplificació.
També serà analitzada, en aquesta Tesis de tesis, l'afectació que puguin tenir aquests error en
paràmetres d'operació del sistema, com és el cas de l'índex de modulació o els temps de retard
aplicat als elements commutadors. Al Capítol – 4 seran analitzats com a fonts d'error els subsistemes; Font d'Alimentació, DC-BUS, Filtre de Sortida i Càrrega.
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Tots ells seran tractats com a elements externs a l'etapa de potència però amb capacitat de
generar errors que afectin a la normal operació d'amplificació d'aquesta o afegeixin algun tipus
de distorsió final en el senyal de sortida.
Al Capítol – 5 s'estudiaran les diferents fonts d'error existents a l'etapa de potència, així com
els mecanismes de generació dels mateixos.

2.3-2.2.

Valors i Factors de Mèrit

Com s'ha anat presentant durant els capítols anteriors, en aquest tipus de sistemes
d'amplificació, els paràmetres importants d'avaluació són:
- La Qualitat del So: Paràmetre qualitatiu que es quantifica mitjançant l'ús del THD [%] com a
unitat de contingut distorsionant.
- L'Eficiència o Rendiment Elèctric: Paràmetre quantitatiu que relaciona la potència de So
entregada i la Potència de So total consumida pel sistema [%].
Al Capítol - 7 es justificarà la necessitat d'incloure un nou paràmetre o factor de mèrit per tal
de caracteritzar i avaluar completament aquest tipus de sistemes.
Per tal de poder estudiar i analitzar en profunditat i detall cada una de les Fonts d'Error
presents a la cadena d'amplificació, i poder expressar els resultats i les conclusions en funció
de diferents valors o factors de mèrit (PAE, PTE, Distorsió THD, IDM, SNR, Eficiència,
Intel·ligibilitat, etc...), és necessari avaluar els diferents models de generació d'Errors
mitjançant uns paràmetres fàcilment expressables com a valors o factors de mèrit normatius
fixats pels estàndards IHF-A-202 / EIA RS-490, el FTC 16CFR part 432 o el IEC 60268-3.
Així doncs per avaluar els diferents models es faran servir els paràmetres de Error d'Amplitud
de Sortida o VOUT [%] i el THD de l'Error d'Amplitud de Sortida o THD [%].
El gran avantatge que suposa l'ús d'aquests paràmetres és que el THD, tot i no ser
directament transformable o expressat com a THD Normatiu de sortida de l'Amplificador, pot
donar una informació útil i interpretable, que com a mínim, fixa un valor resultant sempre
superior al valor resultant del càlcul del THD normatiu. Aquest fet permet treballar sempre
amb uns càlculs i estimacions més restrictives que les imposades finalment pel paràmetre
recomanat per la norma o estàndards.
El paràmetre VOUT és fonamental pel càlcul de l'Eficiència, el SNR i altres factors de mèrit
normatius, per tal el seu ús resulta molt avantatjós. Per tal de realitzar l'estudi i la avaluació de
al impacte de les diferents fonts d'Error en quant a Error d'Amplitud de Sortida (VOUT) i Error
de Distorsió Harmònica (THD) es farà servir el concepte de superposició definit en el punt
anterior. En cada estudi únicament es contemplarà les no idealitats del sistema objecte del
estudi, essent considerada ideal, la resta de la cadena d'amplificació.
Idealment la cadena d'amplificació PWM presenta les següents característiques:
TAULA 2-13: Característiques ideals de l’amplificació PWM

VDC
100V
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POUT(MAX)
1kW

RLOAD
8Ω

LFILTER
45μH

CFILTER
1.40μF

FTALL
20kHz

FIN(TEST)
1kHz
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La resta de paràmetres es consideren ideals si no es diu el contrari, en cada apartat les no
idealitats assoliran els valor que es defineixin per les diferents avaluacions. La resposta en
freqüència del filtre ideal de sortida és la mostrada en la figura 2-54

Figura 2-54: Filtre Dissenyat per Realitzar les mesures VOUT-PWM i VOUT

El VOUT es calcula mitjançant la diferencia de les senyals de sortida de una cadena
d'amplificació ideal i d'una cadena que conté una font d'error real. Aquest paràmetre s'avalua
en % respecte la tensió ideal de sortida[IEC00],[Cea09],[Fra10]. Per senyals de sortida amb alt
contingut distorsionant, el VOUT s'avaluarà mitjançant la diferència de les components
fonamentals de 1kHz de les dues cadenes d'amplificació.
El THD es calcula mitjançant el càlcul del THD del senyal VOUT (t). Pel seu càlcul es tenen en
compte els 10 primers harmònics del senyal de test (1kHz). L'Expressió que es farà servir pel
càlcul del THD és la mostrada a (2.87)



Aquesta expressió, defineix la diferència entre el THD normatiu mesurat al senyal de sortida
d’un sistema ideal i el THD normatiu mesurat a la sortida del sistema afectat per un error o
errors determinats. El valor total del harmònic fonamental d’entrada VOUT (F=FIN) utilitzat com a
denominador de l’expressió (2.86) segons la definició, comporta però, una problemàtica, sota
criteris de THD normatiu, a l’hora d’interpretar resultats obtinguts. Una definició com la
mostrada a l’expressió (2.88) contindria més informació relativa al grau de distorsió
continguda en el THD total que és causada o generada per una font d’error determinada.
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Per poder treballar amb el paràmetre definit a (2.88), cal aplicar a (2.87) el factor de correcció
mostrat a (2.89).

On:


L'avaluació dels rendiments o eficiències elèctrica, de senyal i distorsionant, es realitzarà al
Capítol - 7 a partir dels valors d'Error de Tensió de Sortida i Error de Distorsió de Sortida.

2.3-2.3.

Valors Llindar de THD

Per tal de fer una primera avaluació dels diferents resultats de l'estudi, és necessari fixar uns
valors llindars per als diferents paràmetres de mèrit que s'han establert. Aquests llindars has
de delimitar la "viabilitat" del sistema sota les condicions d'estudi. Serviran també per donar
una visió qualitativa i quantitativa de la importància o del pes de cada una de les Fonts d'Error
en els efectes distorsionants totals. Es obvi pensar que aquests valors llindars també fixaran
unes condicions o restriccions a l'hora d'optimitzar els diferents subsistemes per minimitzar la
generació individual d'Error PAE i PTE [Ni95].
En el cas del THD, a partir del fet que les diferents normatives fixen uns valors màxims de THD
per sobre dels quals els diferents organismes reguladors no autoritzen el marcat de l'equip per
a la seva comercialització [Cab92]. I que, per aplicacions d’Amplificació de Potència, el màxim
recomanat és d'un THD = 1% (Valor que coincideix amb el límit de distorsió present en una
senyal mono-tonal per sobre del qual l'esser humà és sensible, psicoacústicament, a la
distorsió[Fin86],Met92]), es pot fixar el màxim valor admissible pel THD en THDoMAX [%]=1%.
El valor de THD ens indicarà qualitativament que si a un sistema ideal (THD = 0%) se li afegeix
la font de distorsió objecte d'estudi, i aquesta individualment genera un THD = x%, i que la
sortida del sistema total tindria sempre un THD < x%.
2.3-2.4.

Valors Llindar de VOUT

En el cas del VO, aquest paràmetre representa directament una pèrdua de senyal, i per tant
de potència elèctrica de sortida. Si a aquesta potència de sortida se li aplica un rendiment
Electro-Acústic típic del 2% s'obté la Potència Acústica de Sortida (W1).

Per altra banda, es defineix el Nivell de Potència Acústica com el paràmetre que mesura la
manera en que es percebuda la Potència Acústica de Sortida o Volum. La percepció de la
Potència de Sortida és una sensació que és proporcional al logaritme d'aquesta potència.
Aquesta relació logarítmica és el Nivell de Potència Acústica (LW).
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On W0 és la potència llindar de audició (W0 = 1·10-12 W o 1pW) i que es pren com a referència
fixa.
D'aquesta manera, el paràmetre VOUT és fàcilment aplicable a qualsevol expressió electroacústica pel càlcul de valor normatius.
Des del punt de vista de l'eficiència o el rendiment elèctric, si és considera que les pèrdues de
senyal VOUT impliquen en la seva totalitat pèrdues d'eficiència elèctrica, és pot fixar un valor
llindar per VOUT basant-se en les recomanacions que fan els organismes de marcat comercial a
propòsit del rendiment elèctric e.
Per aplicacions de So de potència el rendiment elèctric no ha de ser mai inferior al 85%, per
tant el valor màxim de VOUT, si és considera que aquest error sempre es tradueix en pèrdues
de potència serà de: VOUT-MAX [%] = 15% [Chun09],[Tak02].
Com es veurà més endavant, les pèrdues de senyal VOUT no sempre aporten pèrdues de
rendiment elèctric.
Per tal de calcular analíticament el valor màxim o llindar que pot assolit l’error VOUT-MAX i
validar el límit del 15%, es fixen com a valors de treball:

A partir d’aquests valors, la potència total disponibles és de 1250W, si fixem com a eficiència
mínima un 85%, es dóna que:

Si es defineix com a pèrdues de potència degudes a l’error d’amplitud VOUT-MAX, la següent
expressió:

S’obté que:

I per tant:

Es treballarà amb un límit superior per als errors d’amplitud de un 15%, essent aquest més
restrictiu que el valor màxim permissible calculat analíticament.
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2.4- Conclusions del Capítol 2
En la primera part d’aquest Capítol s’han estudiat i avaluat les principals característiques i
prestacions de la topologia DCI-NPC.
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En primer lloc s’han presentat les topologies DCI-NPC i PSC-PWM del conjunt de les
topologies DC-AC Multinivell, com les millors alternatives a la Classe-D en l’àmbit de
l’amplificació de So d’alta potència i qualitat. Com es va veure al Capítol – 1, aquestes
dues topologies es presentaven com fermes candidates a resoldre la problemàtica
Qualitat-Potència que presenta la Classe-D.



Sota criteris de Eficiència constructiva i de Disseny, Pes, Dimensions, Costos i calibre
dels components passius, la topologia DCI-NPC destaca sobre la PSC-PWM en
aplicacions de alta Potència i alta Qualitat, essent aquesta segona la més òptima per
aplicacions de molt alta qualitat en potencies i aplicacions domèstiques de luxe.



Un cop centrat aquest Capítol en l’estudi de la topologia DCI-NPC, s’ha realitzat una
presentació superficial de les principals característiques que presenta en front a la
topologia tradicional Classe-D així com del funcionament del procés de modulació
S-PWM utilitzat per aquesta topologia. La major part de les característiques funcionals
i operatives d’aquesta topologia Multinivell, s’aniran estudiant i avaluant al llarg dels
restants Capítols.



Analitzant en profunditat els aspectes de Qualitat espectral del senyal de sortida de la
topologia DCI-NPC per les seves operacions en Half-Bridge i Full-Bridge s’arriba a la
conclusió de que la distribució espectral de la topologia DCI-NPC es idèntica a la de la
topologia Classe-D en les seves operacions Half-Bridge i Full-Bridge. És però, la
magnitud d’aquesta distribució espectral, la que varia significativament donant uns
nivells de qualitat molt més elevats (una millora del 50%) a la topologia DCI-NPC.



Pel que fa a les Pèrdues de potència, s’han definit i presentat analíticament els models
de pèrdues per conducció i commutació dels elements (Díodes i MOSFETs)
commutadors que conformen la topologia. A partir d’aquests models, s’han avaluat les
pèrdues totals mitges d’un sistema DCI-NPC, sota condicions nominals d’amplificació
de potència, i s’han comparat els resultats amb un sistema Classe-D en idèntiques
condicions. Els resultats d’aquesta comparativa obliguen a plantejar el Mode
d’operació i configuració de Potència i Qualitat de la topologia DCI-NPC.



La capacitat que presenta la topologia DCI-NPC de treballar al doble de tensió de DCBUS en igualtat de condicions tecnològiques en els semiconductors que el cas de la
Classe-D, proveeix a aquesta topologia de 3 possibles Modes de configuració de
Potència i Qualitat: Mode – I o Mirall, Mode – II o Eficient i Mode – III o de Baixa
Freqüència. Un cop analitzats els 3 modes, s’arriba a les conclusions mostrades en la
taula 2-14, on queda descartat el Mode – III per no satisfactori.
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TAULA 2-14: Comparativa entre Classe-D i Modes I, II i III DCI-NPC

La taula 2-14 mostra com el Mode P-Q òptim sota criteris de THD i PLOSS és el Mode –
III o d’Eficiència. A partir d’aquest Mode – III, és possible comparar les pèrdues de
potència de la Classe-D amb les de la topologia DCI-NPC en Mode-III, arribant a les
conclusions que mostra la taula 2-15.
TAULA 2-15: Comparativa THD i PLOSS entre Classe-D i DCI-NPC

Un segon estudi de THD i pèrdues de potència en la topologia DCI-NPC i Classe-D, però
utilitzant paràmetres i condicions reals de tecnologies de semiconductor comercials,
mostra com les no idealitats dels commutadors aporten una distorsió significativa al
THD ideal de la topologia DCI-NPC. Aquest fet és degut al elevat nombre d’elements
semiconductors possibles fonts d’error de que disposa la topologia, en front al nombre
de commutadors de la Classe-D.
Aquesta significativa aportació distorsionant, ratifica la necessitat de realitzar un
estudi exhaustiu dels errors, fonts d’error i conseqüències dels mateixos en els factors
de mèrit normatiu (THD, Eficiència, etc..) que poden ser utilitzats per avaluar,
certificar, comparar o classificar la topologia DCI-NPC com a Amplificador de So.


Per tal de confirmar a la Topologia DCI-NPC com la topologia que permet solucionar la
problemàtica Potència-Qualitat, es fan servir el Diagrama de Corbes P-Q mostrat en el
Capítol – 1 per definir gràficament el problema Potència –Qualitat que presenta la
Classe-D. Mitjançant aquestes Corbes P-Q, la Topologia DCI-NPC i la Classe-D són
avaluades sota dues diferents possibles escenaris. Per una part, la Classe-D presenta
un diagrama de Corbes P-Q on existeix una zona de solapament freqüència i sota
aquestes condicions, la topologia DCI-NPC presenta una millor zona de solapament.
Per altra banda, si es la topologia Classe-D presenta una zona de divisió freqüencial,
sota aquestes condicions, la topologia DCI-NPC continua presentant una ampla zona
de solapament.
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Per tan, es pot concloure que la topologia DCI-NPC, operant en Full-Bridge Mode – II,
reuneix les característiques i prestacions necessàries per treballar simultàniament a
Altes Potències i Altes Qualitats, essent millor opció tecnològica que la Classe-D i la
alternativa més òptima dintre de la família de topologies Multinivell.
En la segona part d’aquest Capítol s’han presentat, definit i estudiat les principals Distorsions,
Fonts d’Error, Errors i Metodologia d’estudi i avaluació dels mateixos, per la topologia DCINPC.
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Han estat definides les distorsions subjectives o perceptibles per l’home i les
quantificables o normatives, com una conseqüència de l’existència d’errors o no
idealitats en el procés de operació i amplificació ideal d’un equip o components d’un
equip amplificador. Aquesta generació d’errors ha estat localitzada en el que es
defineix com a Font d’Error. Els possibles errors generats en un procés d’amplificació
commutada, poden ser de dos tipus, errors en el temps de pols del senyal PWM o PTE
(Pulse Time Error) o errors en l’amplada del pols del senyal PWM o PAE (Pulse
Amplitude Error). Tots dos errors tenen conseqüències directes en forma de distorsió
d’amplitud del senyal de sortida i distorsió freqüencial del senyal de sortida.



Per tal de poder estudiar i localitzar els Error i els seus mecanismes de generació, és
necessari estructurar el sistema d’amplificació en sub-unitats, mòduls o subsistemes
operacionals, aquesta divisió, en el cas de la topologia DCI-NPC genera 4 sub-sistemes
generadors d’error: El Modulador, la Font d’Alimentació, l’Etapa de Potència i el Filtre
de Sortida. Cada un d’aquests sub-sistema es composarà a l’hora de varies fonts de
generació d’Error o sub-mòduls que agrupin fonts d’error.



Un cop establert el mapa de generació d’error de la topologia DCI-NPC, és necessari
definir uns factors de mèrit que quantifiquin i qualifiquin el grau de generació d’error
de cada una de les fonts. S’han definit dos factors de mèrit íntimament lligats amb la
tipologia d’error PTE o PAE que poden ser generats. El primer factor és l’Error
d’Amplitud de Sortida o εVO i es defineix com la diferència entre un senyal de sortida
corresponent a un sistema DCI-NPC Ideal i un senyal de sortida corresponent a un
sistema DCI-NPC ideal, a excepció de la font d’error o error objecte d’estudi. El segon
factor de mèrit és l’Error de Distorsió del Senyal de Sortida o εTHDO i es defineix com la
entre el THD d’un senyal de sortida corresponent a un sistema DCI-NPC Ideal i el THD
d’un senyal de sortida corresponent a un sistema DCI-NPC ideal, a excepció de la font
d’error o error objecte d’estudi. Aquests factors de mèrit permeten quantificar el grau
d’aportació en forma d’errors d’amplitud i de distorsió de cada una de les fonts d’error
fonamental. Aquesta informació permetrà conèixer quines són les dependències més
crítiques (que hauran de ser ajustades o minimitzades) així com dimensionar i ajustar
en la fase de disseny els components per tal de estimar un error màxim total
admissible. En una segona fase, també serà possible estimar valors de distorsió
normativa total a partir dels factors de mèrit individuals del sistema.



Per tal de poder realitzar aquest estudi i aprofitar els seus resultats, és necessari
proposar una metodologia a seguir. Aquesta metodologia es basa en el disseny d’un
model distorsionant basat en un model ideal de la cadena d’amplificació DCI-NPC i un
d’altre d’idèntic on cada una de les fonts d’error objecte d’estudi serà substituïda en el
segon model ideal, per un model matemàtic real del mecanisme generador d’error.
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Aquest sistema permetrà obtenir a la sortida la diferència de amplitud de senyals de
sortida o εVO per la font d’error objecte d’estudi i la diferència de distorsió freqüencial
o εTHDO per la font d’error objecte d’estudi. Un cop estudiades i avaluades totes les
fonts de distorsió en funció dels diferents paràmetres operatius del sistema, aquests
valors seran comparats amb uns valors llindar fixats en aquest Capítol per tal de
quantificar el grau d’aportació distorsionant de cada una de les fonts d’error i errors. A
partir dels resultats es podran dissenyar expressions d’estimació d’errors i distorsions
per tal de disposar d’una eina d’optimització i ajust en la fase de disseny, o de
correcció o redisseny d’equips a partir de les mesures normatives.
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Capítol 3.
Fonts d’Error en el Modulador
SPWM DCI-NPC

En aquest Capítol es presenten, Estudien i Avaluen les diferents Fonts d’Error existents al
Modulador S-PWM d’un Amplificador DCI-NPC. Aquests Errors i les seves Fonts o Mecanismes
de generació són avaluades sota criteris basats en els Factors de Mèrit i la Metodologia
proposats al Capítol – 2.
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3.1- Estudi i Anàlisi dels Errors i les Fonts d'Error en el Modulador
En els sistemes DCI-NPC d'amplificació de So, el Modulador i els seus processos de generació
de Portadores i comparació amb Moduladores, són els més sensibles a pertorbacions externes
degut el baix nivell de senyal amb el que opera. És per tant un fet que és la part de la cadena
d'amplificació de so on més fàcilment es pot originar un Error, tot i que aquest no sigui dels
mes greus dintre del sistema.[Mc06],[Mo11],[Yu09],[Sat07],[Pot09]
Qualsevol tipus d'Error generat a la etapa Moduladora pot ser definit com la combinació de 4
simples Errors. Aquests Errors, a la vegada, es defineixen per variacions en amplada o en
temps [Ni98],[Sa11].
Els Errors que són originats per variacions d'amplada són el CAE (Carrier Amplitude Error) o
Error d'Amplitud de Portadora i el COE (Carrier Offset Error) o Error d'Offset de Portadora. Per
altra banda, els Errors originats per variacions d'algunes característiques temporals són el CPE
(Carrier Phase Error) o Error de Fase entre Portadores i el CSE (Carrier Symetry Error) o Error
de Simetria entre Portadores.
Qualsevol Distorsió originada per un Error al procés de Modulació pot ser descrit pels efectes
causats per la combinació d'aquests 4 Errors.
Per tal d'avaluar l'impacte dels Errors CAE, COE, CPE i CSE en Amplificadors DCI-NPC, es farà
servir un model Matlab-SIMULINK. Aquest model és un Modulador PWM DCI-NPC en el que és
possible ajustar el grau d'Error per cada un dels 4 possibles errors.
El model es completa mitjançant el model d'un Amplificador DCI-NPC ideal i un filtre de sortida
ideal. La plataforma de simulació es mostra a la figura 3-1

Figura 3-1: Model MATLAB Simulink implementat

La figura 3-2 mostra la resposta del filtre de sortida utilitzat en el model i els paràmetres i
valors que s'han fet servir en el model per les simulacions i estudi.
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Figura 3-2: Paràmetres de Simulació i Resposta en Freqüència del Filtre LC utilitzat

3.1-1. Modulació Analògica PWM per Topologies DCI-NPC
En aplicacions d'Amplificació Commutada és típic l'ús de moduladors tant digitals com
analògics.Com s'ha vist en capítols anteriors, dintre d'aquestes dues tendències, els
moduladors de baixa freqüència (PWM en la gran majoria dels casos) i els moduladors l'alta
freqüència (Sigma-Delta) són utilitzats segons l'objectiu o la aplicació final del sistema; gran
potència de so o gran qualitat de so[Nie00],[Da02],[Gr96],[Gu08].
Mitjançant l'ús de la topologia DCI-NPC i moduladors PWM de baixa freqüència és possible
assolir simultàniament alts valors de qualitat sonora treballant a alta potència[Sa06],[Ni98]. És
per aquest fet que en aquesta Tesis tant sols s'estudiaran els mecanismes distorsionants
existents en els moduladors PWM basats en portadora. Per altra banda, l'ús de plataformes de
modulació digitals o analògiques defineix directament el típus d'Error i Distorsió que es pot
generar en el sistema. La gran quantitat de treballs i estudis ja existents basats en moduladors
d'implementació digital mitjançant dispositius FPGAs o DPSs justifica que en aquest cas,
l'estudi presentat en aquesta Tesis tant sols es centri en moduladors analògics PWM
[Bl53],[Kl92],[Kl97],[Ant07],[Ant02],[Ant04]. La figura 3-3 (Top) mostra el procés de modulació
Full-Bridge DCI-NPC mitjançant la comparació de dues portadores i dues moduladores amb
oposició de fase. A la figura 3-3 (Bottom) es pot observar el senyal VOUT-PWM de sortida.

Figura 3-3: (Top) Modulació DCI-NPC PWM Full-Bridge. (Bottom) Senyal PWMOUT

Qualsevol tipus d'Error o defecte als senyals utilitzats en les modulacions o a d'implementació
electrònica de les funcions de comparació i inversió dels senyals, produirà un error que serà
arrossegat al llarg de la cadena d'amplificació, afectant a les prestacions de sortida del sistema
complet d'amplificació.
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3.1-2. Error d'Amplitud de Portadora o CAE
L'Error CAE es defineix com l'atenuació d'amplitud que presenta una ona portadora respecte al
seu valor ideal. Per a un senyal moduladora de 1V d'amplitud amb un m=1, es defineix un CAE
del 30% quan l'amplitud de la Portadora és de 700mV i per tant, presenta una atenuació de
300mV. Si es te en compte l'índex de modulació m, el R-CAE (Relative - CAE) es defineix com
l'Error d'Amplitud de la portadora en quant a atenuació present, respecte l'amplada de la
senyal moduladora tenint en compte l'índex de modulació amb el que es treballa.
La figura 3-4 mostra un exemple de CAE = 30% per una senyal moduladora de 1V i 1kHz amb
m=1 i fSW = 50kHz.

Figura 3-4: Exemple d’un Error CAE al Modulador DCI-NPC PWM

Numèricament, CAE [%] i R-CAE [%] es defineixen com:

Tal i com mostra la figura 3-5 la conseqüència immediata de la presencia de CAE al modulador
d'un sistema Half-Bridge és, per una part la aparició d'harmònics de saturació dintre de la
banda de freqüències audibles, i per altra banda, l'augment de l'harmònic fonamental.
Aquesta saturació es deguda a la sobremodulació que te lloc durant el temps de modulació, en
el que la tensió de la moduladora supera el nivell del senyal de la portadora afectada pel CAE.

Figura 3-5: (Left) Espectre del senyal VOUT amb CAE = 0% (Right) i amb CAE = 30%

La figura 3-6 mostra, pel mateix cas, els efectes de la saturació o sobremodulació en el senyal
de sortida en funció del temps.
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Figura 3-6: Senyal de sortida ideal VS Senyal de sortida amb CAE = 30%

La figura 3-7 mostra un detall de la contribució freqüencial per el CAE = 30% pel mateix cas
mostrat a les figures 3-5 i 3-6. Es pot observar com la sobremodulació provoca l'augment del
2on, 3er, 4rt i 5e harmònics distorsionants.
Aquests harmònics estan en fase amb la component fonamental, així com també ho està el seu
harmònic distorsionant. Aquesta component és la responsable de la saturació del senyal
fonamental a la sortida.

Figura 3-7: Espectre del senyal εVOUT amb un CAE = 30%

Per simular els efectes del CAE en un sistema Half-Bridge d'amplificació DCI-NPC, s'ha
considerat l'estudi de d'interval de CAE [0% - 50%] tot i que es considera que valors de l'ordre
del 50% (0.5V pel cas sota estudi) es considerat un absurd des del punt de vista de l'aplicació i
el disseny, tot i que resulta útil per donar una visió del comportament i la tendència dels
efectes del CAE en quant a VOUT i THD.

Figura 3-8: Distribució espectral del senyal εVOUT per diferents valors de CAE

La figura 3-8 mostra l'evolució del contingut harmònic distorsionant en banda audible en
funció del CAE.
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Es pot observar com el 3er harmònic és que major aportació distorsionant te. També es pot
veure que per sota del 5% de CAE el contingut distorsionant és pràcticament menyspreable ,
per tant es pot considerar que són admissibles valors de CAE < 5% tenint en compte que els
efectes distorsionants del CAE de cada portadora es poden sumar, sempre que es respecti la
fase de cada component harmònica distorsionant.
Per a l'estudi del CAE en un sistema d'amplificació DCI-NPC en Full-Bridge el modulador està
composat per dos moduladors DCI-NPC Half-Bridge, un dels quals treballa amb una
moduladora desfasada 180º respecte la original.
L'ús de dos moduladors simultanis dóna lloc a que el CAE pugui existir en un dels dos
moduladors o en els dos a l'hora, amb el que es donen 4 possibles escenaris, tal i com mostra
la taula 3-1.
TAULA 3-1: Escenaris possibles per al CAE

Modulator
Leg - A

Modulator
Leg - B

Leg Affectetd by CAE

CAE = 0%

CAE = 0%

-

CAE > 0%

CAE = 0%

Leg A

CAE = 0%

CAE > 0%

Leg B

CAE > 0%

CAE > 0%

Leg A i B

Per tal d'avaluar els efectes del CAE en sistemes DCI-NPC Full-Bridge s'han considerat els casos
d'afectació CAE a una de les rames i el cas d'afectació a les dues.
La figura 3-9 (Left) mostra el senyal analògic de sortida pels casos d'un sistema ideal (senyal
verd) i per un sistema (senyal blau) amb un CAE = 30% al Modulador corresponent a la Rama A
i un CAE = 0% corresponent al Modulador de la Rama B. Es pot observar com l'ona de sortida
conté una deformitat que no arriba a l'extrem de la saturació. Aquesta deformació indica la
presencia de components harmòniques distorsionants.

Figura 3-9: (Left) Senyal de sortida VOUT ideal Full-Bridge VS senyal VOUT amb CAE = 30%.
(Right) Senyal εVOUT amb CAE = 30%

La figura 3-9 (Right) mostra el VOUT corresponent a la diferència entre el senyal VOUT del
sistema ideal i el senyal VOUT del senyal afectat pel CAE. Es pot veure amb detall la presència
d'un gran 3er harmònic distorsionant així com un VOUT màxim de 15V (15%).
L'espectre del senyal mostrat a la figura 3-9 (Right) mostrarà la magnitud dels harmònics
situats en banda audible i per tant d'aportació distorsionant pel que fa el THD resultant. El
càlcul del THD d'aquest espectre dóna com a resultat el valor de THD. La figura 3-10 mostra
l'espectre del Senyal d'Error d'amplitud de Sortida VOUT.
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Figura 3-10: Espectre del senyal εVOUT amb CAE = 30%

La figura 3-10 confirma la presència d'un 3er harmònic molt distorsionant, així com la
cancel·lació dels harmònics parell pel desfasament existent entre les portadores dels dos
moduladors.
L'Error màxim instantani que genera el CAE en aquest cas es pot definir com:

La figura 3-11 (Left) mostra el senyal analògic de sortida pels casos d'un sistema ideal (senyal
verd) i per un sistema (senyal blau) amb un CAE = 30% al Modulador corresponent a la Rama A
i un CAE = 30% corresponent al Modulador de la Rama B. Es pot observar com l'ona de sortida
conté una deformitat que arriba a la saturació. Aquesta deformació indica la presencia de
components harmòniques distorsionants.

Figura 3-11: (Left) Senyal VOUT ideal Full-Bridge VS senyal VOUT amb CAE = 30%+30%.
(Right) Senyal εVOUT amb CAE = 30%+30%

La figura 3-11 (Right) mostra el VOUT corresponent a la diferència entre el senyal VOUT del
sistema ideal i el senyal VOUT del senyal afectat pel CAE. Es pot veure amb detall la presència
d'un gran 3er harmònic distorsionant així com un VOUT màxim de 30V (30%).
L'espectre del senyal mostrat a la figura 3-11 (Right) mostrarà la magnitud dels harmònics
situats en banda audible i per tant d'aportació distorsionant pel que fa el THD resultant. El
càlcul del THD d'aquest espectre dóna com a resultat el valor de THD. La figura 3-12 mostra
l'espectre del Senyal d'Error d'amplitud de Sortida VOUT.

138

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

Capítol 3. Fonts d'Error en el Modulador SPWM DCI-NPC

Figura 3-12: Espectre del senyal εVOUT amb CAE = 30%+30%

La figura 3-12 confirma la presència d'un 3er harmònic molt distorsionant, així com la
cancel·lació dels harmònics parell pel desfasament existent entre les portadores dels dos
moduladors.
L'Error màxim instantani que genera el CAE en aquest cas es pot definir com:

La saturació que provoca el CAE en el senyal de sortida indica que els seus efectes són similars
als efectes d'una sobremodulació. Si es considera com a índex de modulació natural m al valor
fixat per disseny en els moduladors, es pot definir m com l'increment virtual de m, els efectes
del qual provocarien els mateixos efectes de sobremodulació que el CAE.

3.1-3. Error d'Offset de Portadora o COE
L'Error COE es defineix com el DC-Offset que presenta una ona portadora respecte al seu valor
ideal. Per a un senyal moduladora de 1V d'amplitud amb un m=1, es defineix un COE del 30%
quan el DC-Offset de la Portadora és de 300mV i per tant, presenta una atenuació de 300mV.
Si es te en compte l'índex de modulació m, el R-COE (Relative - COE) es defineix com l'Error
d'Offset de la portadora en quant a Offset present, respecte l'amplada de la senyal
moduladora tenint en compte l'índex de modulació amb el que es treballa. La figura 3-13
mostra un exemple de COE = 30% per una senyal moduladora de 1V i 1kHz amb m=1 i f SW =
50kHz.

Figura 3-13: Exemple d’un Error COE en un Modulador DCI-NPC PWM
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Numèricament, COE [%] i R-COE [%] es defineixen com:

Tal i com mostra la figura 3-14 la conseqüència immediata de la presencia de COE al
modulador d'un sistema Half-Bridge és, per una part la aparició d'harmònics dintre de la
banda de freqüències audibles, i per altra banda, la atenuació de l'harmònic fonamental.
Aquesta atenuació es deguda la zona morta que te lloc durant el temps de modulació, en el
que la tensió de la moduladora no supera el nivell del senyal de la portadora afectada pel COE.

Figura 3-14: (Left) Espectre de sortida amb COE = 0% (Right) i amb COE = 30%

La figura 3-15 mostra, pel mateix cas, els efectes de la atenuació i la zona morta en el senyal
de sortida en funció del temps.

Figura 3-15: Senyal de sortida ideal VS Senyal de sortida amb COE = 30%

La figura 3-16 mostra un detall de la contribució freqüencial per el COE = 30% pel mateix cas
mostrat a les figures 3-14 i 3-15. Es pot observar com la zona morta provoca l'augment del 2on,
3er, 4rt i 5e harmònics distorsionants. Aquests harmònics estan en fase amb la component
fonamental, però no ho està el seu harmònic distorsionant. Aquesta component és la
responsable de la atenuació del senyal fonamental a la sortida.

Figura 3-16: Espectre del senyal εVOUT amb un COE = 30%
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Per simular els efectes del COE en un sistema Half-Bridge d'amplificació DCI-NPC, s'ha
considerat l'estudi de d'interval de COE [0% - 50%] tot i que es considera que valors de l'ordre
del 50% (0.5V pel cas sota estudi) es considerat un absurd des del punt de vista de l'aplicació i
el disseny, tot i que resulta útil per donar una visió del comportament i la tendència dels
efectes del CAE en quant a VO i THD.

Figura 3-17: Distribució espectral del senyal εVOUT per diferents valors de COE

La figura 3-17 mostra l'evolució del contingut harmònic distorsionant en banda audible en
funció del COE. Es pot observar com el 3er harmònic és que major aportació distorsionant te.
També es pot veure que per sota del 2% de COE el contingut distorsionant és pràcticament
menyspreable , per tant es pot considerar que són admissibles valors de COE < 2% tenint en
compte que els efectes distorsionants del COE de cada portadora es poden sumar, sempre que
es respecti la fase de cada component harmònica distorsionant.
Per a l'estudi del COE en un sistema d'amplificació DCI-NPC en Full-Bridge el modulador està
composat per dos moduladors DCI-NPC Half-Bridge, un dels quals treballa amb una
moduladora desfasada 180º respecte la original.
L'ús de dos moduladors simultanis dóna lloc a que el COE pugui existir en un dels dos
moduladors o en els dos a l'hora, amb el que es donen 4 possibles escenaris, tal i com mostra
la taula 3-2.
TAULA 3-2: Escenaris possibles per al COE

Modulator
Leg- A

Modulator
Leg - B

Leg Affected by COE

COE = 0%

COE = 0%

-

COE > 0%

COE = 0%

Leg A

COE = 0%

COE > 0%

Leg B

COE > 0%

COE > 0%

Leg A i B

Per tal d'avaluar els efectes del COE en sistemes DCI-NPC Full-Bridge s'han considerat els casos
d'afectació COE a una de les rames i el cas d'afectació a les dues.
La figura 3-18 (Left) mostra el senyal analògic de sortida pels casos d'un sistema ideal (senyal
verd) i per un sistema (senyal blau) amb un COE = 30% al Modulador corresponent a la Rama
A i un COE = 0% corresponent al Modulador de la Rama B. Es pot observar com l'ona de sortida
presenta una zona morta en els canvis de semiperíode. Aquest fenomen indica la presencia de
components harmòniques distorsionants.
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Figura 3-18: (Left) VOUT ideal Full-Bridge VS VOUT amb COE = 30%.
(Right) Senyal d’Error de VOUT amb COE = 30%

La figura 3-18 (Right) mostra el VO corresponent a la diferència entre el senyal VOUT del
sistema ideal i el senyal VOUT del senyal afectat pel COE. Es pot veure amb detall la presència
d'un gran 3er harmònic distorsionant així com un VOUT màxim de 15V (15%).
L'espectre del senyal mostrat a la figura 3-19 mostrarà la magnitud dels harmònics situats en
banda audible i per tant d'aportació distorsionant pel que fa el THD resultant. El càlcul del THD
d'aquest espectre dóna com a resultat el valor de THD. La figura 3-19 mostra l'espectre del
Senyal d'Error d'amplitud de Sortida VOUT.

Figura 3-19: Espectre del senyal εVOUT amb COE = 30%

La figura 3-19 confirma la presència d'un 3er harmònic molt distorsionant, així com la
cancel·lació dels harmònics parell pel desfasament existent entre les portadores dels dos
moduladors.
L'Error màxim instantani que genera el COE en aquest cas es pot definir com:

La figura 3-20 (Left) mostra el senyal analògic de sortida pels casos d'un sistema ideal (senyal
verd) i per un sistema (senyal blau) amb un COE = 30% al Modulador corresponent a la Rama
A i un COE = 30% corresponent al Modulador de la Rama B. Es pot observar com l'ona de
sortida conté una gran zona morta en el canvi de semiperíode. Aquesta deformació indica la
presencia de components harmòniques distorsionants.
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Figura 3-20: (Left) VOUT ideal Full-Bridge VS VOUT amb COE = 30%+30%.
(Right) Senyal εVOUT amb COE = 30%+30%

La figura 3-20 (Right) mostra el VOUT corresponent a la diferència entre el senyal VOUT del
sistema ideal i el senyal VOUT del senyal afectat pel COE. Es pot veure amb detall la presència
d'un gran 3er harmònic distorsionant així com un VOUT màxim de 30V (30%).
L'espectre del senyal mostrat a la figura 3-21 mostrarà la magnitud dels harmònics situats en
banda audible i per tant d'aportació distorsionant pel que fa el THD resultant. El càlcul del THD
d'aquest espectre dóna com a resultat el valor de THD. La figura 3-21 mostra l'espectre del
Senyal d'Error d'amplitud de Sortida VOUT.

Figura 3-21: Espectre de εVOUT amb COE = 30%+30%

La figura 3-21 confirma la presència d'un 3er harmònic molt distorsionant, així com la
cancel·lació dels harmònics parell pel desfasament existent entre les portadores dels dos
moduladors.
L'Error màxim instantani que genera el COE en aquest cas es pot definir com:

La zona morta que provoca el COE en el senyal de sortida indica que els seus efectes són
similars als efectes d'un temps mort. Si definim tdeq com el Temps-Mort que afectaria al senyal
VOUT de la mateixa manera que el COE, aquest temps mort equivalent pot ser expressat en
funció del valor de COE i de la resta de paràmetres del sistema.
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3.1-4. Avaluació dels CAE i COE
Tal i com s'ha mostrat en els apartats anteriors, els errors relacionats amb l'amplitud o offset
de les portadores es tradueixen en augment del THD de la senyal de sortida i en un augment
de l'Error d'Amplitud del senyal de sortida.
En termes de contribució dels COE i CAE al THD total del senyal de sortida, la figura 3-22
mostra el THD generat per cada un dels Errors.
L' interval de valors CAE i COE que s'ha fet servir és del 0% al 50% i el THD s'ha calculat tenint
en consideració els 10 primers harmònics dintre del rang 20Hz - 20kHz.

Figura 3-22: Distorsió Generada pels Errors COE i CAE

En termes de contribució dels COE i CAE al VOUT total del senyal de sortida, la figura 3-23
mostra el VOUT generat per cada un dels Errors. L' interval de valors CAE i COE que s'ha fet
servir és del 0% al 50%.

Figura 3-23: Pèrdua de senyal originada pels Errors COE i CAE

Tenint en compte que errors de l'ordre del 50% de COE o CAE són inadmissibles i indicatius
d'un mal funcionament o fallada al circuit electrònic de modulació, resulta necessari ajustar
l'estudi a un interval de valors de CAE i COE reals. Per aquesta raó, la similitud entre els efectes
del COE i els efectes del Temps-Mort pot ser utilitzada.
Per una senyal d'entrada VIN = 1V amb una FSW = 200kHz, l'aplicació durant un
temps TSW (= 1/FSW) d'un estat alt a la sortida, equival a la tensió VDC.
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El temps-mort o Dead-Time (td), tradicionalment es calcula imposant la relació
td[s]=TSW[s]/100. En el cas de TSW = 5μs (FSW = 200kHz), un valor admissible de td seria de 50ns.
Aquests 50ns poden ser expressats en funció de l'amplitud de la portadora, de manera que els
efectes (admissibles) generats per un Dead-Time de 50ns sobre un TSW = 5μs es correspon a un
offset de 25mV sobre una amplada de portadora de 1V. Els 25mV d'offset de portadora sobre
1V es corresponen a un COE = 2.5%
Aquest valor de COE serveix per fixar un interval (0% - 2.5%) de COE i CAE més realista, de
manera que les conclusions que s'extreguin siguin aplicables a sistemes d'amplificació DCI-NPC
reals.
La figure 3-24 mostra el THD generat per cada un dels Errors. L' interval de valors CAE i COE
que s'ha fet servir és del 0% al 2.5% i el THD s'ha calculat tenint en consideració els 10 primers
harmònics dintre del rang 20Hz - 20kHz.

Figura 3-24: Detall de la Distorsió Generada pels Errors COE i CAE

La figura 3-25 mostra el VOUT generat per cada un dels Errors. L' interval de valors CAE i COE
que s'ha fet servir és del 0% al 2.5%.

Figura 3-25: Detall de la Pèrdua de Senyal Originada pels Errors COE i CAE
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3.1-5. Errors de Simetria (CSE) i Fase (CPE) entre Portadores
L'Error de Fase entre Portadores o CPE (Carrier Phase Error) es defineix com la diferència de
fase entre la senyal portadora positiva i la senyal portadora negativa, per exemple, per una
diferència de fase de 80ª el valor del CPE equivalent és de 22%.

La figura 3-26 mostra l'exemple d'un CPE =22.2%, per un senyal moduladora de 1V amb m = 1,
FIN = 1kHz i FSW = 50kHz.

Figura 3-26: Exemple d’un Error de Fase CPE de 80°

L'Error de Simetria entre Portadores o CSE (Carrier Symetry Error) es defineix com la asimetria
de la senyal portadora positiva o la senyal portadora negativa, respecte un Duty-Cycle d'un
50% per un senyal triangular pur. Per exemple, per un 15% de Duty-Cycle de portadora, el
valor del CSE és de 35%

La figura 3-27 mostra l'exemple d'un CSE =35%, per un senyal moduladora de 1V amb m = 1,
FIN = 1kHz i FSW = 50kHz.

Figura 3-27: Exemple d’un Error de Simetria CSE = 35%

Pel fet de tractar-se d'uns Errors que afecten als senyals de portadora, cal esperar que els seus
efectes tant sols afectin a les components freqüencials superiors a la freqüència de
commutació o de portadora.
Així doncs, a efectes temporals, aquests errors no haurien d'afectar al senyal de sortida en cap
de les seves components en banda audible.
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La figura 3-28 mostra el contingut harmònic distorsionant del senyal VOUT per un CPE = 80º i
un CSE = 35%.

Figura 3-28: Contribució Distorsionant dels errors CPE i CSE

Figura 3-29: Atenuació del senyal fonamental degut als efectes CPE i CSE

La freqüència de la portadora i per tant el contingut i efectes distorsionants del CPE i CSE
queda molt per sobre de la banda passant del filtre de sortida, amb el que es poden considerar
menyspreables a efectes d'aquest estudi. Cal tenir en compte, però, que la presència de
components harmòniques distorsionants a freqüències de portadora sempre pot generar
problemes i distorsions en quan a fenòmens EMI, acoblaments, radiacions, etc.
Els efectes dels Errors CPE i CSE en les components harmòniques de la portadora són similars
als efectes estudiats i presentats en nombrosos treballs que tracten les tècniques SSCG o
Spread Spectrum Clock Generation) on mitjançant la variació controlada de la freqüència de
commutació provoca que l'amplada dels harmònics disminueixi, generant l'aparició de noves
bandes laterals [Ya09],[San04],[By10],[Yi07],[Le06],[Da07].
Aquests mètodes no redueixen el contingut harmònic en quan a valor energètic global, el que
provoquen és una reducció de la magnitud de les components amb la dispersió de la energia
sobrant en forma de noves components laterals. La figura 3-30 mostra l'evolució del 1er
harmònic de les portadores i de les seves bandes laterals en funció del CPE.
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Figura 3-30: Variació de l’espectre en funció del grau de CPE

Mitjançant la figura 3-31 Es pot disposar d'una estimació dels valors de CPE o CSE equivalent
que provoquen l'atenuació total de l'harmònic de commutació, o dels valors òptims
d'atenuació de totes les bandes laterals.

Figura 3-31: Valors singulars SSCG de CPE

Aquestes tècniques de reducció de magnitud de les components harmòniques de la freqüència
de portadora, poden resultar útils en aplicacions d'alta potència mitjançant la commutació de
grans corrents, on el contingut harmònic d'aquests corrents commutats pot ser radiat o
acoblat a altres parts del sistema. Aquesta solució, però, no elimina el problema, senzillament
disminueix la energia de les components més sensibles a pertorbar. En casos de marcat de
producte, on s'estableixen llindars màxims d'emissió EMI, els harmònics de commutació i les
seves components laterals, juguen un paper crític. Mitjançant aquestes tècniques SSCG és pot
reduir per sota dels llindars màxims permissius els nivells energètics dels harmònics i
components de la commutació, i així, aconseguir el marcat [Iec00],[Cea09],[Fra10].
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3.2- Conclusions del Capítol 3


En aquest capítol s'han estudiat i avaluat les diferents fonts d'error que poden
aparèixer al procés de modulació. Per fer-ho s'ha comparat una cadena d'amplificació
ideal amb una on tant sols el Modulador contenia possibles no idealitats o fons d'error.
La figura 3-32 mostra l'estructura utilitzada en aquest estudi.

Figura 3-32: Diagrama d’estudi diferencial dels efectes de les diferents fonts d’error



Els Errors d'Amplitud de Portadora, el CAE i el COE produeixen efectes diferents en el
senyal de sortida de l'Amplificador. Per una banda, el CAE genera una sobremodulació, afegint contingut harmònic distorsionant en banda audible i saturant la
ona de sortida. Per altra banda, el COE genera una zona morta en els punts de canvi de
semiperíode, afegint contingut harmònic distorsionant a la banda audible.



Els efectes del CAE poden ser interpretats com un error en l'índex de modulació m,
mentre que els efectes del COE es poden expressar com un temps mort afegit tdeq.

A la taula 3-3 es resumeixen els valors màxims normalitzats de CAE i COE que pot presentar un
Modulador, per tal de no presentar un THD de sortida superior a l'establert per les
recomanacions i normatives comercials de marcat, així com per no superar el valor màxim de
pèrdues de senyal per mantenir-se dintre dels límits d'eficiència elèctrica.
TAULA 3-3: Valors normalitzats de CAE i COE per un modulador

MODULATOR
ERROR

VOUT OPTIMAL
VALUE

THD OPTIMAL
VALUE

C.A.E

CAE < 15%

CAE < 5%

C.O.E

COE < 15%

COE < 3%



ERROR TYPE

EQUIVALENT ERROR

PTE
(Over-Modulation)
PTE
(Dead-Time)

Els Errors CPE i CSE, no influeixen de forma directa el contingut harmònic ni la
magnitud de la senyal de sortida, aquest fet és degut a que aquests fenòmens tant sols
afecten a les freqüències múltiples de la freqüència de portadora i bandes laterals
d'aquestes. Si poden afectar al contingut en banda audible per fenòmens de
acoblament, radiació o EMI en general. Per aquest fet en aquesta Tesis es proposa l'ús
d'asimetries o diferències de fase en el procés de modulació (tècniques SSCG), per
aconseguir valors de emissió EMI inferiors en aquest tipus d'amplificadors commutats
de potència.
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A la taula 3-4 es presenten els valors CPE i CSE que generen mitjançant SSCG reduccions dels
valors màxims de les components harmòniques de les freqüències de portadora.
TAULA 3-4: Valors de CPE i CSE generats per SSCG

MODULATOR
ERROR

°
FSW [V] = 2·FSW[V]

ERROR [%]

°
FSW [V] =0 & 2·FSW[V] = MAX

ERROR [%]

C.P.E

112.5° & 247.5°

CPE = 31.25%

180°

CPE = 50%

C.S.E

-

CSE = 18.75%

-

-
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Els Errors CAE, COE, CSE i CPE són fenòmens difícilment previsibles i altament
dependents del disseny, tecnologies electròniques i components, acoblaments i
sensibilitat EMI, etc... és per aquest fet que resulta imprescindible en el procés de
disseny i implementació del modulador.



S'han de testar i caracteritzar els Errors CAE i COE per tal de preveure la seva afectació
i els seus efectes en altres punts de la cadena d'amplificació. Els efectes que puguin
derivar-se d'aquests errors de modulació poden ser compensats mitjançant llaços
simples de controls Feed-Back, llaços de control adaptatius o compensadors actius si
es tenen ben caracteritzats els valors de CAE i COE.
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Capítol 4.
Fonts d’Error en la Font
d’Alimentació, DC-BUS, Filtre de
Sortida i Càrrega

En aquest Capítol es presenten, Estudien i Avaluen les diferents Fonts d’Error existents a la
Font d’Alimentació, DC-BUS i Filtre de Sortida d’un Amplificador DCI-NPC. Aquests Errors i les
seves Fonts o Mecanismes de generació són avaluades sota criteris basats en els Factors de
Mèrit i la Metodologia proposats al Capítol – 2.

Continguts
4. FONTS D'ERROR EN LA FONT D'ALIMENTACIÓ, DC-BUS, FILTRE i CÀRREGA.
4.1- Estudi i Anàlisi dels Errors i les Fonts d'Error a la Font d'Alimentació
4.2- Estudi i Anàlisi dels Errors i les Fonts d'Error al DC-BUS
4.3- Estudi i Anàlisi dels Errors i les Fonts d'Error al Filtre de Sortida i Càrrega
4.4- Conclusions del Capítol 4
4.5- Referències del Capítol 4
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Després de l'estudi fet del Modulador PWM DCI-NPC com a font d'errors, cal examinar i
analitzar la resta de subsistemes que composen la cadena d'amplificació. En aquesta Tesis, el
sistema PSA queda dividit, a efectes d'estudi, en 3 grans blocs: El Modulador, que ha estat
tractat en el capítol anterior, l'Etapa de Potència, que a efectes d'estudi i anàlisis estarà
composada pels dispositius semiconductors i els seus components paràsits i com a tercer bloc
tots els elements que poden ser considerats externs a l'etapa de potència, com són la font
d'alimentació, el filtre LC de sortida i càrrega i el sistema d'emmagatzemament d'energia o DCBus. Aquest últim, tot i trobar-se inclòs en l'etapa de potència, s'ha volgut tractat amb la resta
de blocs externs per seguir la metodologia i l'estructura tradicional de la bibliografia, tot i que,
en aquest capítol es farà referència a la estructura i divisió de subsistemes que es proposa en
aquest treball.
Els elements objectes d'estudi en aquest capítol, seran presentat, estudiats, analitzats i
avaluats com a fonts d'error d'amplitud i de distorsió. A més, són, a priori, els responsables de
la existència d'un desfasament entra la tensió i la corrent de càrrega. Angle de desfasament
que per altra banda pot tenir efectes de variació o magnificació d'alguns dels errors generats al
llarg de la cadena d'amplificació.
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4.1- Estudi i Anàlisi dels Errors i les Fonts d'Error a la Font
d'Alimentació
La Font d'Alimentació d'un sistema elèctric/electrònic qualsevol, és sense cap mena de dubte,
l'element més indispensable. Per la seva funció, no és dels més sensibles a les pertorbacions
externes, però si un dels més pertorbadors dintre del propi sistema.
En el disseny d'un sistema electrònic, és important tenir en compte les possibles afectacions
causades per la Font d'Alimentació, i per tant dissenyar una electrònica amb un cert marge de
tolerància a aquestes. No és el cas d'un sistema amplificador commutat, on la tensió de sortida
de la font d'alimentació VDC, en termes genèrics, actua com a guany del sistema. Qualsevol
variació del valor de tensió de sortida afectarà al guany del sistema i per tant al senyal de
sortida, de la mateixa manera que qualsevol pertorbació en la font d'alimentació es veurà
reflexada en el senyal de sortida i en el funcionament de la resta del sistema[Go03],[Er01].
Per tal d'analitzar a la Font d'Alimentació d'un sistema d'amplificació com a font d'error,
aquesta serà tractada com a únic element no ideal de la cadena de so, tal i com mostra la
figura 4-1.

Figura 4-1: Esquema d’estudi diferencial dels Errors

4.1-1. Pertorbacions a la Font d'Alimentació
Les no idealitats de les fonts d'alimentació poden general errors d'ordre de magnitud molt
importants, especialment si la font d’alimentació utilitzada no està estabilitzada. Suposant que
la FSW és molt més elevada que l'ample de banda de la font d’alimentació VS(t) i la referència
d'entrada VS (t), la mitjana de la modulació de la variable VP corresponent a la sortida filtrada
es pot escriure com:

L’efecte multiplicador no-lineal és precisament la base de l’amplificació, sempre que la DC de
la font d’alimentació sigui constant.

En aquest cas, el funcionament de l'etapa de potència de commutació és exactament la que es
desitja. Tanmateix, una font d'alimentació que és capaç de lliurar per exemple, diversos
centenars de watts sense cap tipus d'error és força utòpica, en quant a que es requereix una
sortida d’impedància zero per tot l'ample de banda de l'amplificador de potència. És més, seria
necessària una gran estabilització. La sensibilitat a les pertorbacions de tensió d'alimentació ve
donada per:
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Aquesta expressió pot ser interpretada com el Power Supply Rejection Ratio (PSRR) per 0 dB. Si
la pertorbació sobre la font d’alimentació es representa com un error addicional [Ni98]:

Si considerem una pertorbació harmònica sobre la font d’alimentació:

On Am representa l’amplitud de l’harmònic relativa a Vs, que per simplificar els càlculs s’ha
suposat unitària. La senyal de referència es defineix com:

La pertorbació a la sortida deguda a l’harmònic seria:

Evidentment, qualsevol component de la pertorbació pot generar Inter-Modulació (IM)
d’amplitud:

La distorsió per IM generada per les pertorbacions a la font d’alimentació es calcula com:

La distorsió de Intermodulació ve determinada exclusivament per les components de la senyal
pertorbadora. De la mateixa manera, és important la Distorsió Lineal que pot ser causada per
un nivell de continua o pertorbació DC sobre la font d'alimentació, en aquest cas AO 0 [Ni98].

4.1-2. Font d'Alimentació no Estabilitzada
Les fonts d'alimentació no estabilitzades es basen en un simple transformador, pont
rectificador d'alimentació i condensador de filtre, tal i com mostra la figura 4-2.
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+

AC

VDC

AC

DC

TRANSFORMER

LF - FILTER

RECTIFIER BRIDGE

Figura 4-2: Cadena Funcional d’una Font d’Alimentació Lineal

Aquesta font d'alimentació de configuració destaca per la seva extrema senzillesa i baix cost i
és desitjable en la majoria de les situacions d'ús general per a l'amplificació de potència. Un
dels problemes fonamentals és que la font d'alimentació no lineal té impedància de sortida.
Degut a la impedància finita del rectificador, aquesta impedància és altament no lineal en
corrents de sortida inferiors, fet que és problemàtic ja que és on la majoria dels amplificadors
de potència operen. A grans corrents de sortida, la impedància de sortida pot ser estimat per:

On R1, R2 i Rd són les impedàncies del primari i el secundari del transformador, i Rd la
resistència sèrie del diode. N1 i N2 el nombre d’espires del primari i el secundari. L'esquema
presentat a la figura 4-3 mostra la no idealitat resistiva vist des de la sortida del rectificador.
+
VSEC
-

R2

2

 N1 

 R1
 N2 

Rd

Rd

+
VDC REAL
-

Figura 4-3: Model Electric d’una Font d’Alimentació Lineal

La majoria de l'energia de l’àudio es lliurada a partir dels bancs de condensadors que
representa la més baixa impedància vista des de l'amplificador de potència. En conseqüència,
el pont rectificador tindrà una significativa component de DC a més dels components
relacionats amb l'alimentació i el senyal d'àudio. La inevitable component DC només pot ser
vista com una compressió lineal quan la tensió està estabilitzada, però amb
el
subministrament normal de senyals musicals no s'estabilitza i per tant, els efectes dinàmics,
no són fàcilment analitzables. A més de la component DC d'error, poden ser introduïdes
diverses components harmòniques de la xarxa[Er01].
Per il·lustrar la severitat de la no idealitat causada pel valor finit de R0, la figura 4-4 mostra una
simulació on a un conjunt transformador + rectificador genèrics se'ls hi ha aplica tres graons de
consum diferents (100W @1A, 500W@5A i 1kW@10A).
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Figura 4-4: Error de tensió en un rectificador + Transformador

La simulació mostra com en el millor dels casos, la caiguda de tensió en el sistema
transformador+rectificador és casi del 10% arribant a un 30% per potències de 1kW.
Si es defineix la tensió disponible a la sortida de la font d'alimentació com VDC

Es pot utilitzar l’expressió (1.22) per calcular de manera aproximada l'eficiència elèctrica del
conjunt transformador+rectificador[Te05].

La figura 4-5 mostra l'evolució de les pèrdues de tensió i l'eficiència elèctrica del sistema
Transformador + Rectificador en funció del consum de la càrrega, per una font d'alimentació
de 100V de tensió de secundari.

Figura 4-5: Errors i Eficiència per diferents Consums de càrrega

Resulta evident que l'existència d'un valor finit de R0 és una font d'error molt greu, i que l'error
que produeix farà inviable la viabilitat de la cadena d'amplificació en qüestió.
Hi ha dos mètodes per reduir al mínim la magnitud de la pertorbació VSP(t). En primer lloc, es
pot reduir RO al mínim mitjançant la reducció de la impedància del transformador. Tanmateix,
això augmentarà el volum i, per tant, influirà en els paràmetres importants com el volum i pes.

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

161

Capítol 4. Fonts d'Error en la Font d'Alimentació, DC-Bus, Filtre de Sortida i Càrrega
El valor llindar de R0 pel qual les pèrdues de tensió i per tant l'eficiència del sistema es
mantindrien per sota del mínim valor recomanable (85%). l'Expressió per calcular la R0(85%)
és la següent:

Si es tenen en compte els següents paràmetres:

Paràmetres 

Llavors:

Si és fixa com a criteri pel càlcul que:

Llavors:

Amb el que els valors de R'1 i R'2 queden com:

Si s'expressen els valors anteriors en funció dels paràmetres que defineixen el volum, pes i per
tant cost del transformador i es defineix el paràmetre x com l'increment de secció del
conductor que és necessita per assolir el valor de resistència desitjat, s'obté:

Amb el que els increments corresponents són:
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L'expressió que relaciona la massa, densitat i volum és:

Per tant:

L'increment necessari de la massa del transformador i del seu volum per tal d'assolir la
resistència necessària per no tenir un rendiment elèctric inferior al 85% ve donat per:

Si suposem un cas exemple definit pels següents paràmetres:

S'obté un valor de resistència màxima per mantenir l'eficiència elèctrica per sobre del 85% de:

El criteri de càlcul s'estableix com a:

Amb el que els valor a assolir de R'1 i R'2 són:

L'increment necessari en les seccions del cable del transformadors venen donades pels
següents càlculs:

Tant la massa com el volum del transformador necessari es veuen incrementats en:
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Tenint en compte que el transformador inicial tenia els valors de pes i dimensions mostrats a la
figura 4-6

Figura 4-6: Característiques constructives d’un Transformador de 1kVA [Cro08]

Les dimensions i pes d'un transformador basat en el de la figura 4-6, que permetés treballar
amb rendiments superiors al 85% resulten inviables.
Per tant, es pot concloure que per aplicacions d'amplificació de so l'alta potència, no es pot fer
servir fonts d'alimentació lineals no estabilitzades si s'espera treballar amb rendiments
superiors al 85%.
L'altra manera d'intentar reduir els efectes de la R0 i de les possibles pertorbacions existents a
la font d'alimentació és augmentant el condensador de filtrat. Això no influirà en l'estat
d'equilibri, sinó que reduirà al mínim les components de l’ona (relacionats amb la distorsió
d'IM). L’arrissat a la font l’alimentació pot ser estimat per [Ni98], [Er01]:

tm és el temps de refresc del banc de condensadors, corresponent al doble de la freqüència de
la tensió d’alimentació.
La figura 4-7, mostra l'evolució de l'arrissat de sortida en funció de la capacitat total del banc
de filtrat de sortida per tres valors diferents de consum (1A, 5A i 10A).

Figura 4-7: Evolució de l’Arrissat de tensió en funció del Condensador de Filtre
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Es pot observar com per al cas d'una aplicació de so de potència (I=10A), si es pretenen assolir
nivells de arrissat inferiors al 10% el valor de la capacitat de filtrat necessària és molt gran.
Aquesta necessitat també va directament lligada a un gran increment en el cost i el volum del
sistema, tal i com mostra la figura 4-8.

Figura 4-8: Costos i Volums dels Condensadors en funció de la Capacitat

4.1-3. Font d'Alimentació Estabilitzada
L'altra opció d'alimentació en aquest tipus d'aplicacions és la de les Fonts d'Alimentació
Estabilitzades o Regulades. Durant les primeres dècades, l'ús d'aquest tipus de fonts
d'alimentació arribava a ser objecte i motiu de desconfiança cap a un equip d'amplificació. El
concepte de commutació anava associat al concepte de soroll [So04],[Go03]. És amb l'entrada
en el mercat dels primers equips amplificadors en Classe-D, quan el concepte de commutació
comença a associar-se a "reducció" de volum i pes" i al de eficiència elèctrica. En aquest nou
escenari, les fonts d'alimentació commutades en presenten com la opció mes interessant de
cara a la màxima reducció del volum i pes dels amplificadors [Lj05a]. Un sistema d'Amplificació
100% commutat es composa d'una font d'alimentació commutada auto-regulada, que
alimenta a un amplificador commutat. L'eficiència dels dos sistemes per separat és màxima,
així com la reducció del volum i pes [Es77],[Di90]].
Aquesta aproximació convencional es caracteritza per la seva modularitat, en principi, no hi ha
necessitat ni dependència entre la font d'alimentació i l'amplificador ja que tots dos tenen els
seus propis llaços de control separats i independents. Per tant les dues parts es poden fabricar
separadament ja sigui en dos departaments de la mateixa empresa o en empreses diferents
sense tenir cap mena d'incompatibilitat [Go05].
Desafortunadament el concepte de modularitat electrònica dóna una falsa sensació de
flexibilitat ja que tant la font com l'amplificador treballen en mode commutat i per tant moltes
de les funcions de commutació dels dos sistemes poden ser integrades i fins i tot, d'altres
eliminades [Lj05a]. Aquesta possible integració i reducció d'elements porta a noves
topologies, topologies que integren en un sol mòdul commutador tant la funcionalitat de la
font d'alimentació com la de l'amplificador. Aquestes topologies reben el nom de SICAM
(SIngle Conversion stage Amplifier) [Lj05c],[Lj05b]. Els SICAM són sistemes capaços de realitzar
una conversió directa en forma de So de la senyal de xarxa. La figura 4-9 i 4-10 mostren un
sistema convencional d'alimentació commutada i un sistema SICAM
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Figura 4-9: Sistema PSA amb Font Commutada

Figura 4-10: Sistema PSA SICAM

Els avantatges dels sistemes SICAM són la reducció dels volums, costos, pes i l'augment de
l'eficiència global del sistema. Resulta especialment òptim per aplicacions de mitja potència ja
que per altes potències, la qualitat del senyal de sortida és inferior a valors de qualitat
d'amplificador commutats amb fonts commutades convencionals [Lj05c],[Lj05b], [Go05],[Lj04].

4.1-4. Discussió de Resultats i Conclusions
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Es pot afirmar que no es pot implementar un sistema d'amplificació commutada d'alta
potència sense compensació d’error si s’utilitza com a font d’alimentació una font no
estabilitzada, no sense comprometre greument els paràmetres com volum, pes i cost,
així com l'eficiència elèctrica del sistema. Amb una típica font d’alimentació no
estabilitzada tant l'IMD com la Distorsió Lineal tenen ordres de magnitud per sobre del
nivell acceptable de distorsió.



Les fonts d'alimentació estabilitzades, especialment les fonts d'alimentació
commutades disposen de llaços interns de control que permeten tractar el sistema
d'alimentació com un sistema aïllat de la resta de la cadena de so. Avui en dia la opció
d'utilitzar una Font d'Alimentació perfectament regulada per aplicacions d'amplificació
de so, resulta una opció molt barata i eficient, assolint valors d'error i distorsió molt
per sota dels valors màxims assumibles i/o normatius.



A partir d'aquest apartat i durant la resta d'aquest treball, es considerarà que el
sistema objecte d'estudi està alimentat mitjançant una Font d'Alimentació
completament regulada i lliure d'Errors.
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4.2- Estudi i Anàlisi dels Errors i les Fonts d'Error al DC-BUS
Tradicionalment, i com s'ha comentat a l'apartat 4.1, els errors o pertorbacions que tenen lloc
a la font d'alimentació d'un sistema d'amplificació, eren considerats com a crítics degut a la
seva influència directa en el valor del guany instantani del sistema. Amb l'aparició dels primers
amplificadors commutats i per tant, amb els primers treballs científics i tècnics al respecte, es
van heretar moltes estructures i metodologies d'estudi de les antigues topologies
electròniques lineals. En l'àrea dels amplificadors commutats, des d'un principi, s'incloïen en
els errors generats en la Font d'Alimentació als errors generats per fenòmens de càrrega i
descàrrega dels condensadors del DC-Bus (DC-Link) o Bus de Continua. Aquests eren
identificats com una extensió dels condensadors de filtrat de la font d'alimentació [Ni98]. Amb
l'aparició de publicacions i treballs d'autors provinents de les àrees d'electrònica de potència o
electrònica indústrial, el DC-Bus comença a ser considerat com un subsistema a part de la font
d'alimentació, i cada cop, més proper a l'etapa de potència. Els autors [Ho05],[Sa08], [Sa09a]
presenten al DC-Bus com un element més de l'etapa de potència i analitzen els fenòmens que
s'hi generen així com els errors o pertorbacions que aporten a la cadena d'amplificació.
En un convertidor DC-AC, el Bus de continua és l'element encarregat de estabilitzar la tensió
VDC provinent de la font d'alimentació (en el cas de no tenir aquesta condensadors de filtrat) i
de emmagatzemar i proveir al sistema ondulador d'energia dinàmica. A més, en les topologies
de semi-pont o Half-Bridge, l'ús de un DC-Bus partit amb dos condensadors en sèrie, permet
fixar un punt mig virtual de tensió VDC / 2 o GND de referència pel senyal de sortida. Qualsevol
fenomen de càrrega o descàrrega que afecti dinàmicament als condensadors del DC-Bus estarà
generant una variació d'aquesta tensió en el punt mig, amb el que la referència del senyal de
sortida oscil·larà. Als fenòmens que tenen lloc en el DC-Bus i que generen càrregues i
descàrregues dels seus condensadors, se'ls anomena Bus-Pumping, i a l'efecte que produeixen
en la tensió del punt mig d'aquest; NP-Oscillations (Oscil·lacions del Punt Neutre)[Sa11].

4.2-1. Gènesis del fenomen BUS-PUMPING i de la NP-OSCILLATION
S'anomena Bus-Pumping al procés natural i no controlat de càrrega i descàrrega que pateixen
els condensadors d'un DC-Bus. Aquest procés és degut al corrent de retorn des de la càrrega
que a través del punt mig carrega un dels dos condensadors al mateix temps que descarrega
l'altre. Aquesta variació dinàmica de tensions produeix un efecte de flotació o oscil·lació en el
punt mig del Bus de Continua.
La figura 4-11 mostra una topologia DCI-NPC en Half-Bridge on es mostren els diferents
corrents de Bus-Pumping en funció de l'estat aplicat a la rama.
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Figura 4-11: Corrents del DC-Bus en un Half-Bridge

Quan es fixa l'estat alt de tensió a la sortida (corrent blau), el corrent de retorn a través de la
referència de la càrrega, genera una càrrega del condensador C2 i una descàrrega del
condensador C1. Mentre s'estigui modulant un semiperíode positiu de senyal, aquest fenomen
tendirà a disminuir la tensió positiva disponible en el DC-Bus, amb el que el senyal de sortida
VOUT es veurà atenuat dinàmicament. El mateix passarà amb l'amplificació de semiperíodes
negatius de senyal, degut a la seva modulació mitjançant l'ús de l'estat baix i neutre. L'estat
baix comporta un corrent de Bus-Pumping (vermell) que a través del punt mig carregarà el
condensador C1 i descarregarà el condensador C2 [Po07],[Po05],[Sa10].
La variació de tensió en el punt mig presenta una diferència de fase de 180º respecte la fase
del senyal que s'està modulant simultàniament, per tant, un dels efectes més importants del
Bus-Pumping i de la Neutral Point Oscillation és la reducció del marge dinàmic de tensió de
sortida VOUT-PWM..
La figura 4-12 mostra els efectes del Bus-Pumping en el senyal PWM de sortida pre-filtre d'un
amplificador DCI-NPC en Half-Bridge amb VDC = 100V, fIN= 1kHz.

Figura 4-12: Efectes del Bus-Pumping en el senyal PWM Half-Bridge DCI-NPC

Teòricament, el senyal PWM de sortida pre-filtre d'un amplificador DCI-NPC en Half-Bridge de
la figura 4-12 hauria d'assolir les tensions de +50V, 0V i -50V, però s'observa una oscil·lació de
tensió en els nivells alts i baix (+50V i -50V). Aquesta variació de tensió correspon al increment
o decrement de la tensió del condensadors en el DC-Bus. La figura 4-12 també mostra com
l'estat neutre no produeix increment o decrement de càrrega en els condensadors del DC-Bus.
Dels 3 possibles estats de tensió de sortida, són els estats que connecten un dels condensadors
directament a la sortida (alt i baix), els únics que generen Bus-Pumping. Aquests estats, fixats
pels commutadors T1T2 (Estat Alt) i T3T4 (Baix) provoquen un corrent IO entrant (cas de T1T2) o
sortint (cas de T3T4) en el punt mig del DC-Bus, que es tradueix en dos corrents d'igual
magnitud però efectes contraris IO/2, que augmentaran la tensió de C2 (i baixaran la tensió de
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C1) en el cas de T1T2 o bé, que augmentaran la tensió de C1 (i baixaran la tensió de C2) en el cas
de T3T4.
L'estat neutre imposat per T2T3 connecta la sortida directament al punt mig del DC-Bus, amb el
que els corrents circulants en aquell instant (reactius) tanquen el ser circuit de circulació sense
la intervenció de cap de les dues capacitats.
La figura 4-13 mostra una seqüència del senyal PWM de sortida pre-filtre d'una rama DCI-NPC.

Figura 4-13: Seqüència del Senyal PWM Half-Bridge DCI-NPC

Es pot veure com durant el semiperíode positiu l'increment de tensió al condensador C2 és
positiu amb el que la tensió positiva disponible al DC-Bus durant aquest semiperíode decreix
amb l'augment del valor duty-cycle de la modulació. Durant el semiperíode negatiu és el
condensador C1 el que incrementa la seva tensió, amb el que la tensió negativa disponible al
DC-Bus decreix a mesura que augmenta el duty-cycle de la modulació per aquest semiperíode.
Aquests processos d'injecció i absorció de corrent per part dels condensadors del DC-Bus, es
mostren a la figura 4-14 [Sa09b],[Sa10],[Po05],[Po07].

Figura 4-14: Corrents del DC-Bus en un DCI-NPC Half-Bridge

4.2-2. Model del fenomen BUS-PUMPING en Amplificadors DCI-NPC
Com s'observa al mapa de corrents de la la figura 4-14, el corrent de Punt Mig IO s'origina a
partir dels corrents Ia i Ib. El corrent Ia reb el nom de Corrent de Retorn de Càrrega o Load
Return Current, el corrent Ib és l'anomenada Corrent Circulant de la Connexió del Punt Mig o
Neutral-Point Connection Circulating Current. Segons l'esquema plantejat a la figura 4-14 , el
corrent Ia tant sols afectarà al punt mig mentre s'apliquin els estats SP o SN, durant l'aplicació
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de l'estat neutre o SO el corrent Ia = Ib = 0 a efectes de generació de corrent de punt mig IO. Si es
planteja un circuit equivalent com el de la figura 4-15. es pot definir el corrent equivalent IT(MAX)
com la suma de les aportacions dels corrents Ia i Ib, tal que:

Figura 4-15: Model Electric dels corrents del DC-Bus

El valor total de la impedància ZT es pot expressar com la suma de les impedàncies que veu el
corrent circulant IT amb el que aquest queda com:

Per un filtre de sortida òptim és pot considerar que l'impedància vista pels corrents de la
freqüència fonamental és nul·la, amb el que el valor de la impedància equivalent és pot
considerar imposat per l’impedància total de càrrega. Fent aquesta aproximació, el valor de
l'increment de tensió en els condensadors del DC-Bus pot ser expressat com:

Si es tenen en compte els valors totals mitjos de modulació per cada un dels estats SX i la
durada en valor mig dels corrents corresponents, es pot aproximar que:

Amb el que:

Si es té en compte que en amplificador tradicional en Classe-D, el corrent IT queda fixat
únicament per les aportacions dels estats SP i SN, el valor de l'increment de tensió en els
condensadors de un amplificador DCI-NPC, pot ser expressat en funció del valor de BusPumping (4.44) d'una topologia Classe-D tradicional.

L'expressió del Bus-Pumping en un amplificador DCI-NPC pot ser calculada fixant que:
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On BP és el factor de atenuació del Bus-Pumping que te en compte la proporció de temps de
modulació en la que s'apliquen estats nuls en un DCI-NPC amb el que no és produeix cap
injecció o extracció de corrent en el Punt Mig del DC-Bus.

En el pitjor dels casos, on fIN = 1Hz, el valor del factor BP = 2/3. El valor de BP <1 amb el que
el valor del Bus-Pumping en un sistema DCI-NPC sempre serà inferior que en un sistema en
Classe-D tradicional.
La figura 4-16 mostra una simulació multi-paràmetre on s'avalua el valor de VC2(MAX) en funció
de la freqüència de referència fIN i del valor dels Condensadors del DC-Bus. Aquesta avaluació
es realitza per una impedància de càrrega de 4Ω amb una tensió de bus VDC = 100V.

Figura 4-16: Bus-Pumping en funció de la Capacitat del DC-Bus i la FIN

Tal i com es podia observar a l'expressió (4.46) els factors que magnifiquen aquest problema
són principalment la freqüència del senyal a amplificar, el valor dels condensadors del DC-Bus i
el valor de la resistència de càrrega. Malauradament, actualment aquests paràmetres són
fixats en el procés de fabricació dels sistemes d'amplificació sota uns criteris més econòmics
que de minimització de les fonts d'error o pertorbació.
Un alt valor de capacitat permet una reducció considerable del Bus-Pumping, però un augment
d'aquest valor, implica un augment del preu del sistema, amb el que els valor típicament
utilitzats no són suficients per eliminar aquest fenomen en tota la banda de so amplificable.
L'escenari on operen aquests sistemes tampoc millora aquesta problemàtica, les impedàncies
de la majoria de càrregues electroacústiques solen ser de 4Ω a 8Ω amb unes freqüències de
treball on l'extrem baix arriba als 20Hz. Aquests fets fan del Bus-Pumping un dels majors
problemes que es pot trobar en sistemes DCI-NPC que operin en Half-Bridge.
Si es te en compte que les càrregues electroacústiques presenten una gran variabilitat de la
impedància en funció de la freqüència fonamental dels corrents que consumeixen, resulta
necessari desenvolupar una segona aproximació utilitzant un model molt més acurat [Sa09b].
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Els alts valors inductius de les càrregues electrodinàmiques acústiques ha de tenir-se en
compte a l'hora de plantejar l'expressió (4.46). La càrrega resistiva ha de ser substituïda per
l'impedància resistiva equivalent dels elements sèries ZR(LOAD) i ZL(LOAD).

La nova expressió del Bus-Pumping per sistemes DCI-NPC quedaria com:

La figura 4.17 mostra la diferència de resultats entre les dues diferents aproximacions de
increment màxim de tensió en els condensadors del DC-Bus en sistemes DCI-NPC. Les
condicions de simulació són: LLOAD(AV)=100μH, C2=1000 μF, VDC =100V i ZR=4Ω.

Figura 4-17: Comparativa dels models del Bus-Pumping

L'increment de tensió en el condensador Cn del DC-Bus pot ser expressat com una funció
dependent del corrent IO en el punt mig.

Si es considera que IO = ILOAD pels estats d'influència en el DC-Bus, llavors:

El corrent de càrrega pot expressar-se com l'integral de la diferència de potencial en borns de
la bobina de filtrat.

Amb el que l'increment de tensió en el condensador Cn del DC-Bus pot ser expressat com:
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A partir de (4.52) es pot desenvolupar la funció de transferència

On K es defineix com el factor de recursivitat, necessari per poder plantejar l'aproximació
lineal a partir de l'expressió no lineal (4.53). I el factor (N-1) o factor de ponderació en funció
dels nivells de tensió de sortida amb els que opera el sistema. En el cas del DCI-NPC objecte
d'estudi N = 3, per ser una configuració en Half-Bridge.
La figura 4-18 mostra la resposta freqüencial en guany de la transmitància del sistema
amplificador DCI-NPC ideal tenint en compte fenomen Bus-Pumping per tres valors de
capacitat de DC-Bus diferents, Cn=[5μF, 50μF, 500μF] i VDC = 100V.

Figura 4-18: Respostes freqüencials del DC-Bus Pumping per diferents capacitats

Es pot observar com els valors freqüencials per sota dels 60Hz (500 μF), 600Hz (50μF) i 6kHz
(5μF) pateixen atenuacions en el senyal de sortida degudes al Bus-Pumping. Es pot estimar un
valor de capacitat Cn tal que asseguri una atenuació del senyal de sortida VOUT sempre inferior
al 15% per qualsevol freqüència d'entrada dintre de la banda 20Hz - 20kHz. Aquest valor mínim
de Cn ve donat per:

La figura 4-19 mostra els valors mínims de capacitat que asseguren una atenuació de la senyal
de sortida VOUT inferior al 15% en funció de la freqüència i impedància de càrrega de treball.
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Figura 4-19: Valors de Bus-Pumping en la Banda Audible

La figura mostra com per valors de impedància de càrrega de 4Ω, amb valors convencionals de
capacitat de DC-Bus, és impossible minimitzar els efectes del Bus-Pumping, en tota la banda
d'amplificació, per sota de valors del 15% de atenuació. La banda residual de 20Hz - 50Hz
produiria un increment de la tensió en el punt mig del DC-Bus tal que el valor de l'atenuació
del senyal de sortida VOUT seria superior al 15% [Sa11]. Pel cas d'una impedància de càrrega de
8Ω, el valor mínim de capacitat que permet minimitzar els efectes del Bus-Pumping es troba
dintre dels valors usuals de capacitat utilitzats en DC-Bus.
La figura 4-20 mostra l'evolució de la NP-Oscillation a la tensió de sortida PWM per 4
freqüències diferents, fIN=[80Hz, 500Hz, 1kHz, 5kHz]. Aquests resultats corresponen a una
càrrega de 8Ω, una tensió VDC = 100V i una capacitat de DC-Bus de Cn=50μF.

Figura 4-20: Efectes de la FIN en el Bus-Pumping, Senyal VOUT-PWM
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La variació de tensió de sortida PWM durant l'amplificació de cada semiperíode presenta una
simetria respecte el valor de sortida PWM teòric (50V), el rang dinàmic d'aquesta variació
disminueix a mesura que el Bus-Pumping s'atenua pels efectes de l'augment de la freqüència.
A més, en el cas de fIN=80Hz es pot apreciar com la tensió màxima que suporta cada
condensador és del doble de la tensió nominal (100V), amb el que si aquests condensadors no
han estat dimensionats tenint en compte aquest fenomen, aquestes oscil·lacions del punt mig
del DC-Bus poden resultar destructives pel sistema.
La figura 4-21 mostra els efectes del Bus-Pumping en el senyal de sortida VOUT post-filtre. Els
resultats corresponen a freqüències de treball de fIN=[80Hz, 500Hz, 1kHz, 5kHz] amb una
càrrega de 8Ω, una tensió VDC = 100V i una capacitat de DC-Bus de Cn=50μF.

Figura 4-21: Efectes de la FIN en el Bus-Pumping, Senyal VOUT

Es pot apreciar com per valors de baixa freqüència l'atenuació del senyal de sortida és
considerable. També s'aprecia en els senyals de freqüència inferior a 5kHz com el Bus-Pumping
produeix una distorsió de la forma d'ona resultant. Aquest fenomen és degut a una modulació
de la pròpia funció moduladora PWM. Aquesta doble modulació es genera per la variació de
baixa freqüència que pateixen els valors instantanis màxim i mínim del DC-Bus.
La figura 4-22 (Top) mostra el senyal VOUT post-filtre corresponen al cas anterior amb un senyal
d'entrada de freqüència fIN = 1kHz. La figure 4-22 (Bottom) mostra el mòdul del seu espectre.

Figura 4-22: (Top) Bus-Pumping en el senyal VOUT. (Bottom) Espectre del senyal VOUT

L'espectre del senyal VOUT de sortida mostra com en sistemes DCI-NPC, el Bus-Pumping generat
per una rama, afegeix contingut distorsionant en mode de 3er, 5e, 7e i 9e harmònics. Aquest
contingut distorsionant, però, és molt petit, generant valors de THD inferiors sempre al 1% en
el cas d'un senyal d'entrada de freqüència fIN = 1kHz i amb uns condensadors Cn = 50μF. El BusDisseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
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Pumping, en una rama DCI-NPC, pot ser considerat com una font d'error VOUT però no de
THD.
Per tal d'avaluar els efectes del Bus-Pumping en quant a la seva aportació en forma d'error
d'Amplitud de sortida VOUT, s'avalua aquest error per tres capacitats de DC-Bus diferents,
Cn=[5μF, 50μF, 500μF], ZLOAD = 8Ω i amb VDC = 100V i en el interval de freqüències d'entrada fIN =
[80Hz - 10kHz]. Aquesta avaluació es realitza per un sistema d'amplificació commutada clàssic
o Classe-D en Half-Bridge i un sistema Half-Bride DCI-NPC.

La figura 4-23 mostra els resultats de l'estudi per la topologia en Classe-D.

Figura 4-23: εVOUT generat pel Bus-Pumping en un Classe-D Half-Bridge

La figura 4-24 mostra els resultats de l'estudi per la topologia DCI-NPC.

Figura 4-24: εVOUT generat pel Bus-Pumping en un DCI-NPC Half-Bridge

La figura 4-25 mostra un gràfic comparatiu dels resultats per Cn=50μF de les topologies ClasseD i DCI-NPC.
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Figura 4-25: Comparativa εVOUT generat pel Bus-Pumping

La diferència d'errors VOUT generats pel Bus-Pumping d'una rama en Classe-D i una DCI-NPC és
d'un 10% pel pitjor dels casos, tendint a igualar-se a les freqüències més altes de la banda
audible. Per valors de capacitat inferiors a les tradicionalment utilitzades (50μF), les dos
topologies presenten errors molt importants per sota dels 500Hz. Per valors de capacitat
superiors a 500 μF l'error existent en ambdues topologies mai és superior al 10%. Tot i que en
la topologia DCI-NPC, l'error VOUT, generat pel Bus-Pumping, mai supera el 5% (en el cas d'una
capacitat Cn > 500 μF), un valor del 5% es pot considerar crític si es te en compte que la resta
de fonts d'error existents en la cadena d'amplificació sumaran els seus afectes i el total pot
acabar superant el 15% màxim teòric normatiu. A pesar de la importància d'aquesta font
d'error, les mesures que es poden prendre en la fase de disseny o selecció de components per
tal de minimitzar o eliminar el Bus-Pumping són diverses. Una font d'alimentació amb sortida
simètrica amb connexió VDC/2 al punt mig del DC-Bus elimina el fenomen del Bus-Pumping,
l'ús de condensador de l'ordre de 4000 μF minimitzaria els efectes de la NP- Oscillation fins a
valors que es poden considerar menyspreables, però, augmentarien lleugerament les
dimensions i el pes de l'etapa de potència, així com el seu cost.

4.2-3. Efectes del BUS-PUMPING en Amplificadors DCI-NPC en Full-Bridge
A l'apartat anterior, s'ha analitzat el fenomen del Bus-Pumping així com els mecanismes que el
generen. Aquest estudi s'ha realitzat sobre una rama de commutació, o topologia Half-Bridge,
per se considerada aquesta la unitat mínima en un sistema de conversió de potència [Ni98],
[Sa08],[Sa11].
Les conclusions que s'extreuen dels resultats de l'estudi anterior poden ser extrapolats a la
resta de configuracions i topologies que utilitzin combinacions o extensions de la topologia
Half-Bridge. Aquest és el cas de la configuració en Full-Bridge de la topologia DCI-NPC. És
important, però, analitzar la influència i els efectes que cada rama independent te sobre l'altra
o les altres.
En l'operació Full-Bridge de la topologia DCI-NPC els estats alt i baix (T1T2T3'T4' i T3T4T1'T2') no
injecten o absorbeixen corrent del punt mig del DC-Bus, pel que no són estats que generin
corrents generadores de Bus-Pumping o de NP-Oscillation. La figura 4-26 mostra els dos
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circuits de circulació del corrent de càrrega corresponents als estats T1T2T3'T4' i T3T4T1'T2' (alt i
baix) de la topologia DCI-NPC en Full-Bridge.

Figura 4-26: Circulació dels corrents per les combinacions Alt-Baix

Són, però, els estats mitjos-positius i mitjos-negatius els estats que generen corrents de punt
mig en el DC-Bus. Per una banda, l'aplicació dels estats mitjos-positius (T1T2T2'T3' i T2T3T3'T4')
produeix, per una combinació, la càrrega d'un dels condensadors i la descàrrega de l'altre i
per l'altra combinació, l'efecte invers. La figura 4-27 mostra els dos circuits de circulació de
corrent per cada una de les dos combinacions d'estats mitjos-positius.

Figura 4-27: Circulació dels corrents per les combinacions Mitjos-Positius

Com es pot observar a la figura 4-27 l'aplicació de l'estat T1T2T2'T3' genera un corrent de
càrrega que en retornar al punt mig del DC-Bus carrega el condensador inferior (C2 ) i
descarrega el superior (C1). L'efecte contrari és el que produeix l'altre estat mitjà-positiu o
T2T3T3'T4', que genera un corrent en el punt mig del DC-Bus que càrrega el condensador C1 i
descarrega el C2.
L'aplicació dels estats neutres o nuls en l'operació Full-Bridge de la topologia DCI-NPC no
genera cap tipus de corrent de punt mig en el DC-Bus, a excepció de la circulació per aquest de
corrents reactives que han de ser circulades per la descàrrega de l'energia emmagatzemada en
els components passius de la càrrega i el filtre de sortida. Aquests corrent reactius, circulen pel
punt mig del DC-Bus però no aporten cap increment o decrement de càrrega en els
condensadors.
L'aplicació dels estats mitjos-negatius (T2T3T1'T2' i T3T4T2'T3'), al igual que els seus homòlegs
positius, sí que produeix corrents en el punt mig del DC-Bus que generen càrregues i
descàrregues dels condensadors C1 i C2 (Condensadors superior i inferior del DC-Bus). La figura
4-28 mostra els dos circuits de circulació de corrent per cada una de les dos combinacions
d'estats mitjos-negatius.
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Figura 4-28: Circulació dels corrents per les combinacions Mitjos-Negatius

L'aplicació de l'estat T2T3T1'T2' genera un corrent en el punt mig del DC-Bus que carrega el
condensador inferior i descarrega el superior, per altra banda, l'aplicació de l'estat T3T4T2'T3'
produeix els efectes contraris, la càrrega de C1 i la descàrrega de C2.
En una seqüència de modulació PWM natural per un sistema Full-Bridge DCI-NPC, durant
l'aplicació de les tensions +(VDC /2) i -(VDC /2) a la sortida, es van alternant els estats redundants
(en quant a tensió de sortida). Aquests estats redundant s'apliquen alternadament pivotant
tots dos sobre l'estat neutre o nul.

Aquest fet fa pensar que existeix una compensació dinàmica de les càrregues i descàrregues
dels condensadors del DC-Bus degut als efectes complementaris que tenen cada un dels estats
redundants sobre els corrents del punt mig del DC-Bus. La figura 4-29 mostra un fragment de
la seqüència genèrica de modulació PWM en operació Full-Bridge DCI-NPC.

Figura 4-29: Seqüència del senyal PWM DCI-NPC Full-Bridge

Com es pot observar, en un mateix semiperíode, per l'aplicació de l'estat +(VDC/2) a la sortida,
alternen els estats T1T2T2'T3' i T2T3T3'T4' pivotants sobre l'estat neutre T2T3T2'T3'. La càrrega de
C2 (i per tant descàrrega de C1) produïda per l'estat T1T2T2'T3' es compensa en el TON posterior
amb l'aplicació de l'estat T2T3T3'T4' i la descàrrega de C2 ( i per tant la càrrega de C1).
Si es considera la freqüència de commutació fSW >> fIN es pot afirmar que existeix una
compensació dinàmica del Bus-Pumping produït per cada una de les dues rames Half-Bridge
del sistema DCI-NPC ja que el temps TON (n-1)  TON (n).
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Aquest fet és degut a la diferència de fase (180º) existent entre les dues senyals moduladores
mitjançant les que es calcula cada una de les seqüències PWM que s'apliquen a les dues rames
del sistema Full-Bridge DCI-NPC.
Si s'analitza la fase de l'espectre dels senyals de sortida VOUT de cada una de les rames,
respecte el punt mig del DC-Bus (les sortides independents de cada rama respecte el punt
mig), es pot observar que tant la fase de la component fonamental, com la fase del contingut
harmònic generat pel Bus-Pumping, mantenen un desfasament de 180º entre rames, amb el
que els efectes del Bus-Pumping generat per cada una d'elles, compensa els de l'altra.
La figura 4-30 mostra la fase de l'espectre de la NP-Oscillation generada pel Bus-Pumping de
cada rama en el sistema Full-Bridge DCI-NPC. Els resultats corresponen a una fIN=1kHz, VDC =
100V, RLOAD = 8Ω i Cn = 5μF per tal de magnificar el Bus-Pumping i analitzar un dels pitjor casos.

Figura 4-30: Fase del Bus-Pumping generat per les dues rames del DCI-NPC

Si es tenen en compte els resultats obtinguts i les conclusions extretes amb l'avaluació de la
fase de l'espectre de la NP-Oscillation, cal esperar que en el senyal PWM de sortida no
aparegui cap tipus de oscil·lació ni deformació dels nivells de tensió.
Pel pitjor dels casos, aquesta deformació seria apreciable comparant els nivells de tensió
assolits per un pols TON (n-1) i el nivell de tensió del pols posterior TON(n).
La figura 4-31 mostra una trama de la tensió de sortida PWM pre-filtre per un sistema FullBridge DCI-NPC.
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Figura 4-31: Detall de la Compensació dels Efectes del Bus-Pumping

No s'aprecia cap oscil·lació ni variació dels nivells de tensió fixats pels diferents estats, ni en el
règim estacionari ni en la vista del detall corresponents a l'aplicació de l'estat de tensió
+(VDC/2). Aquests resultats confirmen que en la topologia Full-Bridge DCI-NPC, els efectes del
Bus-Pumping generat per una rama, compensen els de l'altra.

4.2-4. Discussió de Resultats i Conclusions


El fenomen del Bus-Pumping es produeix quan en un sistema de conversió de potència
apareixen corrents en el punt mig de les estructures de DC-Bus amb condensador
partit. Aquests corrents generen oscil·lacions de la tensió del punt mig degut a
càrregues i descàrregues no controlades dels condensadors. Aquestes oscil·lacions
reben el nom de NP-Oscillations i són una conseqüència del Bus-Pumping. Els efectes
d'aquestes oscil·lacions són els de l'atenuació del senyal de sortida i per tant la
reducció del rang dinàmic de sortida de l'amplificador per les freqüències
corresponents a la banda audible 20Hz - 20kHz.



La magnitud dels efectes del Bus-Pumping és inversament proporcional a la freqüència
del senyal d'entrada a amplificar, al valor de la impedància de la càrrega
electroacústica i a la capacitat dels condensadors del DC-Bus. Actualment la tendència
en els fabricants és la de reduir costos de fabricació amb el que la possibilitat de fer
servir condensadors de gran valor o dues fonts d'alimentació per fixar el punt mig i
eliminar el problema, no són factibles.



És necessari estudiar i dissenyar tècniques de control, compensació o equilibrat de la
tensió del punt mig del DC-Bus per que el Bus-Pumping no suposi un problema crític en
els sistemes d'amplificació Half-Bridge. En les tecnologies DCI-NPC, amb valors típics
de capacitat (4700μF) el valor de l'error VOUT es pot considerar menyspreable, així
com també el valor de l'error THD.
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Per topologies Full-Bridge DCI-NPC, el Bus-Pumping no suposa un problema, ja que els
efectes del Bus-Pumping generat per cada una de les rames, compensa el generat per
l'altra. Amb aquest fet es pot concloure que el senyal de sortida de un sistema FullBrigde DCI-NPC no presenta error d'amplitud VOUT ni error distorsionant THD en el
senyal de sortida, per tant, el Bus-Pumping no es considera una font d'error en
topologies DCI-NPC Full-Bridge.

La taula 4-1 mostra un resum de l'estudi del Bus-Pumping com a Font d'Error.
TAULA 4-1: Estudi del Bus-Pumping com a Font d’Error

DC-BUS ERROR SOURCES (BUS-PUMPING)
HALF-BRIDGE
FULL-BRIDGE

ERROR TYPE

CAE
@ VDC=100V, RLOAD=8Ω
Cn=5μF  VOUT(MAX) >30%
Cn=50μF  VOUT(MAX) <10%

VOUT(MAX)

Negligible

VOUT(MAX)

Negligible

Negligible

Cn(MIN) (VOUT <15%)

Cn > 4500 μF

-
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4.3- Estudi i Anàlisi dels Errors i les Fonts d'Error al Filtre de Sortida i
Càrrega
El filtre de sortida és necessari per tal de suprimir l'energia, que és utilitzada per operar l'etapa
de sortida d'un mode eficient. La freqüència d'aquesta energia està fora del rang auditiu
[Kn09] i generalment ocasiona problemes de compatibilitat electromagnètica. L'afegit del filtre
soluciona això, però genera efectes audibles i pèrdues, fet que afecta directament a la qualitat,
eficiència i prestacions de l'equip. Un diagrama simplificat del filtre de sortida es mostra en la
figura 4-32 i la seva funció de transferència, en l'equació 4.55. On VPWM és la tensió de sortida
de l'etapa de potència i VOUT és la tensió de sortida de l'amplificador, la qual és aplicada en els
altaveus.

Figura 4-32: Circuit de Filtre+Càrrega

Segons quina sigui l'aplicació de l'amplificador, el filtre de sortida tindrà una freqüència de tall
determinada. La taula 4-2 mostra els valors de capacitat i inductància típics per 3 freqüències
de tall diferents (segons la seva aplicació) tenint en compta la resistència de l'altaveu (4 o 8Ω).
TAULA 4-2: Valors de capacitat i inductància típics per 3 freqüències de tall

Load Resistance

Cutoff Frequency

4 Ohms
8 Ohms
4 Ohms
8 Ohms
4 Ohms
8 Ohms

15kHz (Distributed Sound)
15kHz (Distributed Sound)
20kHz (Public Address)
20kHz (Public Address)
25kHz (Consumer)
25kHz (Consumer)

Inductor Value Capacitor Value
60μH
120 μH
45 μH
90 μH
36 μH
72 μH

1.87 μF
0.94 μF
1.4 μF
0.7 μF
1.12 μF
0.56 μF

La figura 4-33 mostra la resposta freqüencial en magnitud i fase dels 3 filtres per una càrrega
de 4 Ohms.

Figura 4-33: Resposta Freqüencial dels filtres proposats
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Figura 4-34: Fase dels filtres proposats

El filtre utilitzat per realitzar tant aquest, com la resta d'estudis de les fonts d'Error és el
mostrat en la funció de transferència següent:

La resposta per aquest filtre es mostra a continuació en la figura 4-35.

Figura 4-35: Mòdul i Fase de la Resposta Freqüencial del Filtre Seleccionat

Per tal de poder avaluar el impacte en quant a qualitat i pèrdues de senyal per part del filtre,
és necessari analitzar les no idealitats dels dos components del filtre, condensadors i bobines.
Les característiques físiques són estudiades en la secció següent.
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4.3-1. Els Components del Filtre
Condensador CF:
La capacitat C es defineix com la càrrega emmagatzemada q per tensió V (4.57)

Aplicant la llei de Gauss a la càrrega, permet la itemització en el camp elèctric amb una
permissivitat de buit o i un vector de desplaçament
via densitat de càrrega i un
desplaçament elèctric (4.58)

El denominador de l'equació 4.57 es pot expressar mitjançant la llei de Faraday com 4.59:

Amb aquests dos principis físics, la definició de capacitància es pot reescriure com 4.60:

La no linealitat del condensador es a més a més, originada en la polarització definida per la
susceptibilitat elèctrica χ 4.61 dels materials dielèctrics anisotròpics.

Això revela que els efectes de Pockels són els responsables de les no linealitats de segon ordre,
i que els efectes de Kerr són els responsables de les no linealitats de tercer ordre.
Per a materials ferroelèctrics, la descripció de les no linealitats s'està convertint en quelcom
més complicat, ja que el vector de desplaçament té una dependència d'histeresis en el camp
elèctric. Aquestes corbes d'histèresi s'han mostrat quantitativament en [Sak89].
Inductància LF:
La derivació física equivalent de les raons per a la no linealitat de l'inductor comença amb la
definició de inductància 4.62, que depèn del flux magnètic i el corrent elèctric.

Mitjançant la llei del magnetisme de Gauss, el flux magnètic és expressat en 4.63 com una
funció del camp magnètic i la magnetització , amb l'ajuda de la permeabilitat en el buit via
densitat de flux magnètic .
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Mitjançant la llei de circuits d'Ampere, el corrent s'expressa com una funció del camp magnètic
, en 4.64.

Tenint en compte les dues lleis, la definició d'inductància es pot reescriure com es mostra en
4.65

La part dependent de la polarització, , no segueix la corba-BH, la qual s'ha ajustat
numèricament en [La95], però sí el Loop de Rayleigh, el qual s'ha d'escrit la simetria del loop
com a única limitació per [Pe28], tal i com s'ha descrit en [Sn69]. Mentre que la corrent I és
linealment dependent del camp magnètic , la seva relació amb la polarització magnètica
conté termes de major ordre. Aquesta dependència no lineal de la magnetització en el camp
magnètic es cobreix amb els termes de major ordre en 4.66, segons les citades referències.

Els coeficients a11, a12 o a30 són els primers coeficients de Peterson, els quals descriuen la no
linealitat de la corba de magnetització i asseguren el compliment de la llei de conservació de
l'energia. Tal i com es mostra en [Sn69], la pèrdua d'energia en el camp magnètic es correspon
amb les pèrdues per histèresis del material. També, en [Sn69], els coeficients de Peterson
[Pe28] descriuen quantitativament la no linealitat de la densitat de flux magnètic per tons
sinusoïdals simples, així com dobles tons sinusoïdals i els seus productes d'intermodulació.
Per a la tria dels inductors del filtre de sortida per amplificadors commutats aquests coeficients
són d'interès quantitatiu. Tanmateix, els coeficients de Peterson són derivats per petites
excitacions de camp magnètic, mentre que un amplificador veu afectada la seva linealitat pel
comportament de llaç de magnetització de grans senyals. A més a més, el següent pas lògic es
mesurar el comportament dels inductors amb grans senyals i utilitzar les dades quantificades
per a l'estimació del impacte en el rendiment de l'àudio.
Knott [Kn09] analitza la variació d'inductància tenint en compte els efectes analitzats
anteriorment. Per fer-ho tria arbitràriament una relació de potència de 200W amb un
transductor de 4Ω. Això dóna una corrent de pic de 10A a través del filtre inductor. Els
resultats mostren que La caiguda d'inductància varia des de menys d'un 1%, al voltant d'un 3%
fins a gairebé un 10% respecte de la mesura d'inductància sense bias, per 3 inductàncies sota
test.
Fins ara s'ha mostrat la dualitat entre el condensador i l'inductor, en la teoria. a la resta de
l'apartat es treballa amb un d'ells només, però sense perdre generalitats de l'altre.
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Aquest és l'inductor, el qual generalment domina els termes de mida, compatibilitat
electromagnètica i mostra els efectes de saturació més interessants. A més a més, la linealitat
de les bobines és tractada més endavant en aquest punt.
Amb el què s'ha vist anteriorment, el comportament no lineal de l'inductor, l'equació 4.55
adquireix una altra dependència de la corrent de l'inductor com es mostra en l'equació 4.67.

Si s'aplica la llei d'ohm a la càrrega d'impedància, elimina un grau de llibertat i s'obté l'equació
4.68.

amb:

Tenint en compte que els coeficients de Peterson, que descriuen la no linealitat de l'inductor,
són una sèrie de polinomis, també la funció de transferència es pot modelar amb una sèrie de
polinomis, com es fa en l'equació 4.70, fins a un segon ordre per una de senyal mono-tonal,
amb els coeficients d'ajust ,  i .

El filtre seleccionat per a l'estudi de l'Error d'Amplitud de Sortida i pel THD és el presentat
amb l’expressió 4.56 i la resposta de la figura 4-35. Per tal de considerar única i exclusivament
els seus efectes, tant en amplitud de senyal com en qualitat, la resta del sistema s'ha suposat
ideal, tal i com mostra la figura 4-36.

Figura 4-36: Esquema d’Estudi Diferencial dels Errors

Els paràmetres nominals del sistema DCI-NPC d'amplificador estudiat són: VDC=100V, RLOAD=8Ω,
FSW=200kHz, FIN=1kHz.
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4.3-2. Estudi de l'Error d'Amplitud de Sortida VOUT al Filtre
Principalment, en la bobina del filtre hi ha dos fonts d'Error en quant a Amplitud de la tensió
de sortida. Una el valor finit de la resistència del conductor, que provoca les Pèrdues per
Conducció. L'altra font són les pèrdues produïdes en el nucli per d'histèresis magnètica.
Aquestes últimes són difícilment expressables com a pèrdues de tensió en la sortida, per tant
no seran tractades com a tal fins al Capítol 4 on s'analitzaran les pèrdues de potència. Dintre
de les pèrdues per conducció cap diferenciar les produïdes pel valor resistiu DC del conductor
les Conduction LF-Losses i les produïdes per la impedància inductiva del conductor, o
Conduction HF-Losses. Les primeres van associades a la freqüència del senyal que s'està
amplificant en aquell moment, les segones, depenen directament de la freqüència de
commutació o de l'arrissat d'alta freqüència del senyal.
TAULA 4-3: Descripció de paràmetres de l’Error d’Amplitud

Parameter

Description

NL
AL

Number of turns
Permeance (H)
Induction, Peak Induction, maximal
peak induction (T)
Widing parameters (diameter,
length, resistance)
Magnetic flux (Wb)
Resistance of Copper
2
(0.0155Ωmm /m)
Vacuum permeability (H/m),
relative permeability
Inner and outer diameter and
height of magnetic core
Cross-sectional area, midle-length
and volume of core
Core Loss parameters
Copper Loss
Core Loss
Total Filter Losses

B, BP, BMP

CU, ICU, RCU

ρCU
µ O, µ r
di, dO, hc
AT, lT, VT
P, Br, fr, Kf, KB
PCU
PCO
PF

Considerant els paràmetres de la Taula 4-3 l'Error d'Amplitud per conducció pot ser definit
com:

Amb RCU que es pot definir com:

On el valor mig de lV és:
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i tenint en compte que per una bobina toroïdal de una capa, el diàmetre màxim és:

Com mostra la figura 4-37 i la figura 4-38 i la figura 4-39 l'Error VOUT degut a les pèrdues per
conducció de corrents de baixa freqüència tenen una forta dependència del valor de la corrent
de treball, imposada pels valors resistius de la càrrega electroacústica.
La freqüència d'entrada d’entrada i el valor de la inductància del filtre, en canvi, presenten una
molt baixa aportació en forma d’error d’amplitud per tot el seu interval de valors típics. Per
altra banda, s'ha de relativitzar la magnitud d'aquest Error degut al fet de que en les
simulacions s'ha realitzat amb senyals monotonals representatives de màxima potència,
condició que en àudio difícilment es compleix.

Figura 4-37: Error VOUT per diferents RCU amb LFILT = (22µH, 45µH, 60µH)

Figura 4-38: Error VOUT per diferents RCU amb FIN = (100Hz, 1kHz, 10kHz)
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Figura 4-39: Error VOUT per diferents RCU amb RLOAD = (4Ω, 8Ω, 16Ω)

L'evolució de l'Error VOUT en funció de la freqüència de commutació es pot considerar
menyspreable ja que aquestes tenen un valor molt petit per nivells alts de potència.
En les topologies DCI-NPC i tal i com s'ha mostrat al Capítol 2, el contingut harmònic degut a
corrents d'alta freqüència o de arrissat en el senyal de sortida és molt inferior que en el cas
d'un amplificador en Classe-D tradicional.
Com mostra la comparativa de la figura 4-40 es pot veure com l'arrissat del corrent en el cas de
l'amplificador DCI-NPC (Dreta) és molt menor que el cas del Classe-D (Esquerra).

Figura 4-40: (Left) Arrissats del Corrents Classe-D i (Bottom) DCI-NPC

L'aportació per part de l'alta freqüència, en quant a pèrdues de senyal per conducció, es
considera nul·la per aplicacions d'amplificació d'alta potència amb topologies DCI-NPC.
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4.3-3. Estudi del THD al Filtre
Per l'estudi del THD en funció dels paràmetres constructius de la inductància, s'han fet servir
les tres mateixes inductàncies que s'han avaluat a la figura 4-37. A partir de les expresions
4.72, 4.73 i 4.74 és pot relacionar la Inductància total de la bobina amb la seva Resistència Rcu.
Les seves característiques és mostren a la taula 4-4.
TAULA 4-4: Inductàncies utilitzades a l’estudi del THD

Inductance L0 [H]
Resistance RCU [Ω]

Inductance A
22μH
10mΩ

Inductance B
45μH
22mΩ

Inductance C
60μH
50mΩ

Considerant la inductància L0 constant per tots els valors de corrent, el THD @1kHz, RLOAD = 8 Ω
per cada una de les inductàncies es mostra a la figura 4-41.

Figura 4-41: Distorsió generada per les no-linealitats de diferents Inductors

Si és considera la variabilitat màxima (10%) de L a partir de L0 calculada per Knott a[Kn09]:

Les no linealitats incrementen el THD resultant en:
TAULA 4-5: THD per diferents inductàncies

THD @ L0
THD @ L0  10%

Inductance A
0.057%
0.08%

Inductance B
0.082%
0.3%

Inductance C
0.370%
0.58%

L'increment del THD en degut al filtre de sortida no pot ser menyspreat per valor nominals
d'operació del sistema d'amplificació, per tant, la caracterització dels elements inductius en la
fase de càlcul i disseny, és necessària per garantir baixos valors de THD deguts al filtre.
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4.3-4. Estudi dels Efectes de la LLOAD Finita
En aplicacions de d'amplificació de so, i més concretament en aplicacions d'amplificació de
potència, no es pot considerar la càrrega o l'altaveu com una simple resistència de òhmica
pura. La bobina de l'altaveu guanya importància amb l'augment de la potència de l'altaveu i
per tant la seva inductància ha de ser considerada dintre de l'element càrrega de
l'amplificador. La Impedància Total Equivalent ( ZT-Load [Ω]) està composada per la Resistència
DC del Altaveu i la Inductància sèrie tal i com mostra la figura 4-42

Figura 4-42: Corrents de Càrrega i Bus

El mòdul d'aquesta impedància pot ser expressada per valors alts de corrent com a:

On cal tenir en compte que en el cas d'una bobina, la seva inductància ve donada per:

Amb φ que és el flux magnètic que creua la bobina de l'altaveu, N és el nombre d'espires
entravessades pel flux i iLOAD es pot considerar constant per tal de linealitzar la resposta en
aquesta estimació [Sa09b].
Per analitzar el valor de L en un període de senyal TIN és necessari analitzar el comportament
electromecànic del transductor. La figura 4-43 mostra la seqüència d'oscil·lació d'un altaveu
electrodinàmic.

Figura 4-43: Seqüència de moviments d’un Altaveu Electrodinàmic
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Tant el flux magnètic φ com el nombre d'espires entravessades pel flux N es poden considerar
variants en el temps TIN tal i com mostra la figura 4-44

Figura 4-44: Flux Magnètic i Inductància durant un cicle Electro-Acústic

El valor mig de la inductància L durant un període T es pot determinar com:

El resultat del càlcul del valor mig LAV és:

Si es considera constant la ILOAD i tant sols es tenen en compte els efectes magnètics generats
per la freqüència fonamental o per un senyal mono-tonal, l'expressió de la impedància total
equivalent vista pel filtre és:

Així doncs, la nova funció de transferència del filtre de sortida, tenint en compte els efectes del
valor finit de la impedància inductiva en la càrrega electroacústica queda com:
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La figura 4-45 mostra la resposta del filtre LF = 45μH i CF = 1.4μF amb una RLOAD
i LLOAD(AV) = [0H - 50mH].

(DC)

= 8Ω

Figura 4-45: Comparativa entre els efectes inductius de la Càrrega Real i Ideal

La figura mostra com l'error màxim es comet per senyals amb freqüència propera a la
freqüència de tall, per aquestes freqüències el filtre presenta una amplificació que va en
augment a mesura que creix la inductància de l'altaveu. Es per tant necessari tenir en compte
algun tipus d'estimació del valor de la inductància de la càrrega per tal de dissenyar un filtre
que no presenti Over-Shoot en la freqüència de tall. Aquestes freqüències extremes en banda
audible són les més sensibles a tenir bandes laterals distorsionants, per tant una amplificació
en aquest rang de freqüències pot portar fora dels límits recomanats els valors de THD
presents en el senyal de sortida.

4.3-5. Estudi dels Efectes del Filtre i la Càrrega en la Fase V-I de sortida
En un sistema d'amplificació commutada l'existència d'elements passius d'impedància
complexa (inductàncies i capacitats) generen desfasaments entre els angles de la tensió i la
corrent. En sistemes de baixa o mitja potència, aquests desfasaments poden ser
menyspreables, per la seva importància i pels efectes que poden generar en altres paràmetres
del sistema. En el cas de sistemes d'amplificació d'alta potència, aquests desfasaments
assoleixen una importància i un caràcter determinant en quant a les prestacions general del
sistema.
Els elements passius d'impedància complexa que es poden trobar en un sistema d'amplificació
commutada són tres; el Bus de Continua, format per condensador, el filtre de sortida format
per elements reactius com bobines i condensadors, i la càrrega, element resistiu-inductiu. En el
cas dels condensadors del Bus de Continua, el flux energètic que manipula no correspon al
senyal de so a amplificar, ja que aquests condensadors treballen amb l'energia elèctrica que fa
servir l'amplificador com a guany d'amplificació. A més d'aquest fet, qualsevol problema
reactiu, vist des del punt de vista de la xarxa o la font d'alimentació, pot ser compensat amb
tècniques de compensació del factor de potència, tal i com mostren nombrosos treballs
com[Sa08], [Sa11]. Són per tant els elements reactius que conformen el filtre i la càrrega els
que poden generar un desfasament entre el corrent i la tensió de sortida de l'amplificador.
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Les implicacions de la existència de desfasaments entre tensió i corrent de sortida de
l'amplificador són varis:
- Fluxos de potència reactius entre la etapa d'amplificació i la sortida
- Harmònics i nivells de DC no desitjats
- Problemes en els llaços de control per la generació de retards de llaç corrent-tensió
- Amplificació d'alguns efectes distorsionants, errors i fonts d'error.
En el cas del filtre L-C de sortida, cal diferenciar els efectes de la fase que afegeix en la seva
transmitància directa i els efectes inductius que afegeix al flux de senyal de potència. Els
primers efectes es tradueixen en forma de retard pur entre la sortida del filtre i l'entrada, per
tant és un retard conegut i compensable mitjançant compensadors dinàmics, s'han de tenir en
compte els seus efectes en els llaços de control però no suposen un problema.
El segon tipus d'efecte són els fluxos de potència reactiva en el senyal amplificat. L'existència
d'elements reactius en la cadena directa d'amplificació pot suposar desfasaments entre la
tensió de sortida i la corrent sol·licitada per la càrrega. Aquest fet, a més de generar potència
reactiva injectada en la càrrega, pot generar de-sincronitzacions entre errors dependents de la
tensió i errors dependents de la corrent.
La inductància de càrrega afegeix valor reactiu a la inductància del filtre, pel que també ha de
ser considerada.
L'expressió general que permet estimar l'angle de desfasament entre al tensió i la corrent de
sortida és:

On WZ =2··FIN i aquesta és la freqüència del senyal a amplificar, LT és la Inductància total de la
cadena directa, per tant LT = LF + LLOAD i RZ = RLOAD+RCU-FILT.
Així si s'inclouen en l'expressió (1.22) les expressions (1.22) i (1.22) s'obté un càlcul molt més
acurat de l'angle de desfasament.

Tenint en compte que la inductància del filtre pot ser considerada constant i fixada pel disseny
i que el valor de la resistència total depèn de la freqüència a amplificar, es pot realitzar un
estudi de la influència del valor inductiu de la càrrega en funció de diferents freqüències a
amplificar per veure com evoluciona la fase de la cadena directa d'amplificació. Els resultats
d'aquest estudi es mostren a al figura 4-46.
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Figura 4-46: Angle de Fase Tensió-Corrent en funció de la Inductància de Càrrega i de la FIN

El desfasament serà màxim per transductors electro-acústics de gran potència, on el valor de
la inductància és gran, també cal relativitzar els resultats degut a que la fase sembla màxima a
la més alta freqüència, però s'ha de tenir en compte que els senyals a amplificar de més alta
freqüència contenen baixos nivells d'energia en comparació als senyals de so de baixa o mitja
potència. En el propers capítol es consideraran aquests resultats per avaluar el impacte de la
fase en la resta d'Errors i en els mecanismes de generació d'error.

4.3-6. Discussió de Resultats i Conclusions
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Per aplicacions de alta potència, amb topologies DCI-NPC la component d'alta
freqüència de la corrent és molt petita en comparació amb la component de so a
amplificar, per tant en quant a pèrdues de senyal per conducció en la bobina del filtre,
tant sols s'han estudiat els efectes de la component de corrent del so (L F).El filtre
seleccionat, per sobre dels 2kHz de freqüència d'entrada i amb valors de resistència de
càrrega de 4Ω el rendiment de senyal decreix ràpidament per sota del 85%. Per una
càrrega de 8Ω el marge de freqüència augmenta fins els 4kHz. S'ha de tenir en compte
que en aquest estudi s'ha considerat una senyal d'entrada de 20Hz a 20kHz de màxima
potència. En una aplicació real, una component per sobre dels 10kHz tindria molt poca
amplada respecte a components de l'ordre de 1kHz.



Treballant amb els valors de VDC=100V, RL=8Ω, FIN=1kHz i amb el filtre seleccionat, per
inductàncies inferiors a 200μH el comportament del filtre en quant a error d'amplitud
VOUT es manté en tota la banda per sota del límit recomanable per les normatives de
marcat comercial. Així doncs l'Error d'Amplitud de Sortida generat pel filtre de sortida,
no és un factor crític ni determinant en les prestacions finals del sistema, tot i que és
necessari caracteritzar-lo en la fase de disseny per poder-lo minimitzar.



L'estudi i avaluació que s'ha efectuat, ha confirmat la poca aportació distorsionant del
filtre de sortida, essent aquesta del valor de THD < 0.082% @1kHz, RLOAD = 8 Ω. Si es te
en compte la deriva de inductància que pot tenir la bobina pels corrents de treball, el
valor de THD augmenta fins a valor de THD = 0.3%

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

Capítol 4. Fonts d'Error en la Font d'Alimentació, DC-Bus, Filtre de Sortida i Càrrega


S'ha estudiat l'efecte en els valors de THD i VOUT de la inductància sèrie que
presenten les càrregues electro-acústiques, aquesta inductància altera el valor estimat
resistiu del altaveu amb el que varia la resposta freqüència del filtre en les seves
components freqüencials properes a la freqüència de tall. Aquest fet empitjora
notablement els valors de THD i VOUT. En conclusió és necessari tenir en consideració
en el càlcul i disseny del filtre de sortida, una estimació dels valors de RDC i LLOAD de
l'altaveu, per preveure els seus efectes i minimitzar-los en la fase de disseny.



Per últim s'ha caracteritzat el conjunt Filtre + Càrrega en quant a la seva capacitat de
generar un desfasament entre la tensió de sortida i la corrent. Aquest valor estimat del
desfasament resultarà molt útil a l'hora d'estimar els efectes distorsionants d'algunes
de les fonts d'error que tenen exclusiva dependència de la tensió o la corrent del
sistema.

La taula 4-6 mostra un resum de l'estudi del Filtre de Sortida i Càrrega com a Fonts d'Error.
TAULA 4-6: Resum de l’estudi del Filtre i Càrrega com a Font d’Error

VOUT (LF) VALUE
VOUT (LC-Conduction)
=
RCU·(IL(LF))

LC OUTPUT FILTER AS ERROR SOURCE
VOUT (HF)
VOUT OPTIMAL
THD OPTIMAL
VALUE
VALUE
VALUE

Negligible

LF < 200μH
RLOAD = 8Ω
FIN=1kHz
1kW

0.082%10% of LF
RLOAD=8Ω, LF=45μH
FIN=1kH, 1kW

° VALUE
Expression
(4.83)

4.4- Conclusions del Capítol 4
En aquest capítol han estat analitzades les principals fonts d'error existents en els circuits,
components o sistemes externs o auxiliars de l'etapa de potència. La Font d'Alimentació, el
Filtre de Sortida, la Càrrega Electro-Acústica i el Bus de Continua, conformen amb el
Modulador (tractat en el capítol 3) els sistemes auxiliars o externs a l'etapa de potència
pròpiament dita. Les principals conclusions que es poden extreure dels estudis,
caracteritzacions, simulacions i resultats extrets en aquest capítol són:


Respecte a les Fonts d'Alimentació dels sistemes d'amplificació commutada, en un
escenari on comença a tenir vital importància l'eficiència elèctrica, el pes i les
dimensions de l'equip, la tendència lògica és a minimitzar les dimensions de les fonts
d'alimentació alhora que s'augmenta la seva eficiència. És per aquest fet que
considerant les grans pèrdues que presenta la clàssica font d'alimentació lineal no
regulada o amb regulació bàsica, aquesta queda descartada per aplicacions de gran
potència de so com és la aplicació objecte d'aquesta Tesis. Actualment, una font
commutada regulada ofereix unes prestacions i un factor qualitat/preu que la
posicionen com a sistema d'alimentació ideal per aquest tipus d'aplicació. També
existeix una clara tendència a integrar el sistema d'amplificació commutat i la font
d'alimentació commutada en un mateix convertidor commutat, aquesta realitat
tecnològica rep el nom de sistema SICAM.
Tenint en compte la poca complexitat tecnològica de les actuals fonts commutades, la
seva gran oferta i els seus preus, s'ha considerat com a font d'alimentació del sistema
objecte d'aquesta Tesis una font ideal sense cap tipus d'aportació distorsionant.
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El Bus de Continua o DC-Link realitza la doble funció de filtre de pertorbacions de baixa
freqüència en el senyal provinent de la font d'alimentació i buffer energètic per suplir
les demandes transitòries d'alta corrent. En els convertidors commutats amb Bus de
continua és pot produir un fenomen anomenat BUS-Pumping. Aquest fenomen
consisteix en la variació fluctuant dels nivells de tensió dels condensadors del Bus.
Aquesta variació pot esser deguda a les grans demandes i retorns de corrent de
càrrega o a l'accés d'aquesta al punt mig del Bus en el cas d'un DC-Link partit.
El Bus Pumping genera una oscil·lació en el punt mig dels condensador que es tradueix
en una modulació en amplitud del senyal de sortida, amb el que es redueix la seva
eficiència acústica i elèctrica. El Bus-Pumping és inversament proporcional a la
freqüència a amplificar, a la capacitat del Bus i al valor resistiu de la càrrega.
Actualment, en amplificador commutats, per valors típic de capacitat de Bus (4700μF)
l'atenuació existent en el senyal de sortida és menyspreable en tota la banda audible
20Hz - 20kHz.
En algunes topologies o aplicacions, la reducció dels valors capacitius obliga a
implementar sistemes de compensació activa o estratègies Feedback per tal de
minimitzar els efectes del Bus-Pumping en la sortida. Per una topologia DCI-NPC FullBridge, com la proposada en aquesta Tesis, cada una de les rames Half-Bridge presenta
una oscil·lació o Neutral Point Oscillation (NP-Oscillation) idèntica a l'altra però amb
una diferència de fase de 180º. Aquest fet cancel·la els efectes de ambdues rames en
el senyal compost de sortida.



El Filtre LC de Sortida és l'element reconstructor del senyal modulat. Es tracta d'un
sistema passiu, reactiu i en cadena sèrie entre l'amplificador i la càrrega, per tant ha
d'estar dimensionat per suportar la potència màxima de treball del sistema. Aquest
dimensionament provoca que els elements Capacitiu i Inductiu que el composen
acusin les seves no idealitats i no linealitats.
Pels valors de filtre proposats en aquesta Tesis (<200μH) l'eficiència del filtre LC
treballant en condicions nominals es manté per sobre del 85% amb valors de VOUT
inferiors al 15% en tota la banda audible 20Hz - 20kHz. El THD del senyal de sortida es
manté per sota del 0.082% amb un valor màxim de THD <0.3% qual la inductància del
filtre assoleix la màxima excursió o deriva. Si es consideren els efectes resistius i
inductius de la càrrega electro-acústica en un filtre LC teòric, aquests efectes situen les
prestacions del filtre, ràpidament, per sota dels nivells llindars.
Amb el disseny i valors de filtre proposats, s'han considerat els efectes de la càrrega
electro-acústica, amb el que les seves prestacions continuen mantenint-se en valors de
THD, Eficiència i VOUT adequats. S'ha determinat la importància de estimar en la fase
de disseny l'angle de fase tensió-corrent que introduiran les components reactives del
filtre LC per que aquest angle resultarà de gran importància a l'hora d'avaluar altres
fonts d'error que hi tenen gran dependència.

Es pot concloure el capítol afirmant que actualment, resulta molt viable el disseny i
implementació d'un sistema d'amplificació DCI-NPC Full-Bridge de Potència (500W - 5kW) on
els elements auxiliars com la Font d'Alimentació, Bus de Continua i Filtre de Sortida, aportin
uns nivells de distorsió i pèrdues d'eficiència menyspreables. Per que sigui així, és necessari l'ús
de tecnologies commutades i regulades d'alimentació i dissenyar un filtre de sortida tenint en
compte les components resistives i inductives de la càrrega.
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Capítol 5.
Fonts d’Error en l’Etapa de
Potència DCI-NPC

En aquest Capítol es presenten, Estudien i Avaluen les diferents Fonts d’Error existents a
l’Etapa de Potència d’un Amplificador DCI-NPC. Aquests Errors i les seves Fonts o Mecanismes
de generació són avaluades sota criteris basats en els Factors de Mèrit i la Metodologia
proposats al Capítol – 2. L’Estudi contempla la generació d’Errors per part de les no Idealitats
dels MOSFETs i Díodes, i els components reactius paràssits del sistema.

Continguts
5. FONTS D'ERROR EN L' ETAPA DE POTÈNCIA DCI-NPC
5.1-Estudi i Anàlisi dels Errors i les Fonts d'Error als CLAMPED-DIODES
5.2-Estudi i Anàlisi dels Errors i les Fonts d'Error als MOSFETS
5.3-Estudi i Anàlisi d'Errors i Fonts d'Error RLCs
5.4-Conclusions del Capítol 5
5.5-Referències del Capítol 5
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Dintre de la cadena d'amplificació, l'Etapa de Potència és sense cap mena de dubte el motor
del sistema, és la part del sistema on té lloc la Conversió de Potència. Aquesta conversió, de
forma genèrica, consisteix en la commutació entre dos nivells o més de tensió mitjançant un
senyal de control o referència provinent d'un modulador. Són moltes les topologies
electròniques existents que realitzen aquesta funció, i és, tradicionalment, aquesta topologia
qui fixa el tipus d'amplificador i les seves característiques més importants de eficiència,
qualitat, potència [Sap05][Mai08][Ce09], La posició i funció de l'etapa de potència dintre de la
cadena d'amplificació s'il·lustra en la figura 5-1.

Figura 5-1: Esquema de la Etapa de Potència

La etapa de potència genera una senyal polsada i amplificada que haurà de ser filtrada per
poder-hi extreure la informació analògica (so) que hi conté. Aquest senyal és una versió
amplificada del senyal de control o de modulació que genera la etapa de modulació.
En funció de la topologia de l'etapa de potència es necessitarà un determinat senyal de
modulació i modulació [So04][By98]. En el cas de la topologia DCI-NPC, com s'ha vist en
capítols anteriors, es necessiten 8 senyals de modulació o de control de porta, un per cada un
dels elements commutadors controlats del sistema en Full-Bridge [Na81][Car91] [Sa06].
La figura 5-2 mostra la topologia completa d'una Etapa de Potència DCI-NPC en Full-Bridge.

Figura 5-2: Topologia DCI-NPC Full-Bridge
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Com es pot observar a la figura 5-2 la etapa de potència DCI-NPC en Full-Bridge es composa
principalment de:
- 4 Díodes de Fixació o Clamped Diodes (DA-1, DA-2, DB-1, DB-2)
- 8 Commutadors MOSFET (TA-1, TA-2, TA-3, TA-4, TB-1, TB-2, TB-3, TB-4)
És en l'etapa de potència on principalment tenen lloc les pèrdues de potència útil del sistema,
a més és una de les fonts més importants d'errors, essent aquests dels més importants que
presenta una cadena d'amplificació. Aquest fet és deu a que són els elements semiconductors,
amb les seves toleràncies, no linealitats i no idealitats els que més errors introdueixen respecte
al seu comportament esperat segons el disseny i els càlculs teòrics [An05].
Dintre de l'Etapa de Potència es poden diferenciar 3 fonts d'errors de gran importància:
- Els 4 Clamped Diodes
- Els 8 MOSFETs
- Els components paràsits continguts en el Lay-Out de l'Etapa de Potència i en el circuit de
Driver i Gate dels MOSFETs
A la vegada, aquestes fonts d'Error es poden subdividir en les següents fonts d'Error:
TAULA 5-1: Subdivisió de les Fonts d’Error

Mitjançant la metodologia d'estudi proposada a l'apartat 3.1 i l'ús de la superposició d'efectes
i errors tenint en compte les fases dels mateixos, es pot definir l'error
com
l'error total generat a l'etapa de potència.
Aquest error pot definir-se com la suma de tots els diferents errors generats per les 3
principals fonts d'error que conformen l'etapa de potència:

(5.1)

Si es te en compte les diferents fonts presentades a la taula 5-1 l'expressió 5.1 es composa de:
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És important tenir en compte que l'Etapa de Potència, com a font d'Errors està influenciada pel
paràmetre d'entrada m i la fase  fixada pels elements reactius presents a la cadena
d'amplificació.
L'estudi dels efectes de les diferents fonts d'Error presents a l'Etapa de Potència en quant a
Vo i THD tindrà també en compte la variabilitats d'aquests valors en funció de la variació de
m i la fase . Aquest fet permetrà determinar la dependència que tenen les fonts d'error en la
conversió de potència i seus efectes, de la resta de sistemes de la cadena d'amplificació
(Modulador, Filtre, Font d'Alimentació). L'esquema utilitzat per l'estudi de les fonts d'error de
l'Etapa de Potència es mostra a la figura 5-3.

Figura 5-3: Esquema d'Estudi Diferencial dels Errors

Per l'avaluació de cada una de les 3 diferents fonts d'error contingudes en l'etapa de potència,
les altres tres seran considerades nul·les i de comportament ideal, seguint així la metodologia
proposada des del inici d'aquest capítol. El mateix principi serà utilitzat per l'avaluació de cada
una de les no idealitats que presenten cada una de les 3 fonts d'error.
La figura 5-4 mostra la descomposició en fonts d'error dels diferents elements que presenten
no idealitats en l'etapa de potència.

Figura 5-4: Fonts d'Error en la Etapa de Potència
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5.1- Estudi i Anàlisi dels Errors i les Fonts d'Error als
DIODES

CLAMPED-

A diferència de la resta de topologies d'Amplificador Commutat de Potència existents, la DCINPC presenta necessàriament un parell de díodes extra per rama. Aquests díodes són els
responsables i els que possibiliten de la fixació del punt mig del DC-Bus a la sortida. És
precisament la funció i la presència d'aquests díodes la que dóna nom a aquesta topologia
(Diode-Clamped-Inverter)[Na81],[Car91],[Ca90],[Sa06].
La figura5-5 mostra la seva ubicació en una topologia DCI-NPC Full-Bridge.

Figura 5-5: Clamped-Diodes en la Topologia DCI-NPC

La funció d'aquests díodes resulta necessària en el correcte funcionament d'aquest tipus de
topologia ja que han de permetre la connexió del punt mig i a més, han de fer-ho com si
d'elements commutadors controlats es tractés.
Resulta evident que la dinàmica d'aquests elements serà clau per tal de equilibrar el
comportament del sistema en quant a la connexió dels estats alts i baixos i els estats neutres o
mitjos-positius, mitjos-negatius [Po05] [Po07].
Els Clamped-Diodes (díodes de fixació) prenen protagonisme i participen en més del 66% del
temps d'operació per cicle de l'amplificador, amb el que resulta imprescindible conèixer,
estudiar, avaluar i caracteritzar a aquests elements com a fonts de possibles error en la senyal
de sortida.
A més, amb la mateixa importància ha de ser caracteritzat el pes de cada un dels paràmetres
no ideals del Diode en la generació de l'error total de l'element.
Són 3 els paràmetres importants a tenir en compte en un diode en el disseny de sistemes
commutats de potència: la tensió Vd o caiguda del diode en conducció, la Rd o resistència
dinàmica del diode i el trr o temps de recuperació en inversa [Nai76], [Ad77],[Ad78],[Co85] . A
més cal tenir en consideració els efectes dels valors de m i  sobre els mecanismes anterior de
generació dels errors.
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5.1-1. Model Vd-Rd dels CLAMPED-DIODES
Tenint en compte la aproximació del model del diode utilitzada a la figura 5-6, la relació entre
la tensió i la corrent pot ser expressada com[Sol04][Cat91],[Sch93],[Vas91]:

Figura 5-6: Model Elèctric Vd-Rd dels Clamped Diodes

La derivada de la tensió respecte el punt de treball de la corrent es definit com Resistència
Dinàmica o Rd. Si VdQ > VT la unitat pot ser depreciada en front del terme exponencial de les
següents expressions [Sol04][Mal93],[Hor97],[Sa10a],[Ni98]:

Tenint en compte que:

Es pot considerar que usualment la
[Mal93],[Sa10a],[Sch93].

Rd

te un valor de Rd(Ω) = 0.025V/I(A)

La Vd del diode és la responsable de les pèrdues de senyal en conducció i per tant de la
potència dissipada pel diode.
El valor de Vd varia molt en funció de la tecnologia i la potència de treball del diode, així doncs
la taula 5-2 presenta les 4 tecnologies més comunes en la fabricació de díodes i els seus valors
típics orientatius de corrent màxima en conducció, Vd , corrent en tall, densitat de corrent del
dispositiu i temperatura màxima de la unió del semiconductor.
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TAULA 5-2: Tecnologies de fabricació de diódes i característiques típiques

Type
Ge
Si
GaAs (Schottky)
SiC (Schottky)

IF Max [A]

Vd Tipical
[V]

I Leakage

200
8000
15
35

0,5
1
0,8
2,5

Low
Very Low
Medium
Low

Current
Density
[A/cm2]
100
100
100
300

Max.
Internal
Temp [C]
110
120
150
175

En els següents apartats, els efectes dels diferents errors generats en els Clamped-Diodes,
seran avaluats per valors de Vd corresponents a les 4 tecnologies de fabricació presentades a la
taula 5-2, tanmateix, a efectes de presentació d'aquests efectes, es faran servir valors
exagerats per tal de mostrar un límit superior pel valor de Vd.
5.1-1.1.

Participació dels CLAMPED-DIODES en els Estats Actius DCI-NPC

En una topologia DCI-NPC en Full-Bridge existeixen 5 estats actius ens els que participa algun
dels Clamped-Diodes. Aquests estats es caracteritzen per necessitar de la connexió del punt
mig en alguna de les dues fases de sortida [Na91],[Sa06],[Po05].
La taula 5-3 mostra els diferents estats dels commutadors necessaris per fixar un estat actiu
amb participació d'algun dels clamped-diodes.
Es defineix estat actiu com aquell on el corrent circulant circula pels commutadors de les
rames sense necessitat de re-circular pels seus díodes paràsits.
TAULA 5-3: Estats dels commutadors per la fixació d’estats actius

ACTIVE STATE
T2 T3 T3' T4'
T1 T2 T2' T3'
T2 T3 T2' T3'
T2 T3 T2' T3'
T2 T3 T1' T2'
T3 T4 T2' T3'

VR-LOAD(IDEAL)
+(VDC/2)
+(VDC/2)
0
0
-(VDC/2)
-(VDC/2)

CLAMPED-DIODE (ON)
D1
D2'
D1 - D2'
D1 '- D2
D2
D1'

Els dos estats neutres poden ser considerats tan actius degut a que segons la definició en tots
dos casos el corrent circula pels elements commutadors controlats (MOSFETS) sense fer-ho per
díodes de lliure circulació.
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Les figures 5-7 (a-to-f) mostren els diferents estats de la topologia per cada una de les
configuracions actives presentades a la taula 5-3

(a) T1 T2 T2' T3'

(d) T2 T3 T3' T4'

(b) T2 T3 T2' T3'

(e) T2 T3 T1' T2'

(c) T2 T3 T2' T3'

(f) T3 T4 T2' T3'

Figura 5-7: Estats Actius on operen els Clamped-Diodes
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Els valors de tensió de sortida VR-LOAD (Real) venen donats per les següents expressions:
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5.1-1.2.

Participació dels CLAMPED-DIODES en els Estats Reactius DCI-NPC

La taula 5-4 mostra els diferents estats dels commutadors necessaris per fixar un estat reactiu
amb participació d'algun dels clamped-diodes. Es defineix estat reactiu com aquell on el
corrent circulant circula pels díodes paràsits dels commutadors de les rames.
TAULA 5-4: Estats dels commutadors per fixar estats reactius

REACTIVE STATE
T2 T3 T3' T4'
T1 T2 T2' T3'
T2 T3 T1' T2'
T3 T4 T2' T3'

VR-LOAD(IDEAL)
+(VDC/2)
+(VDC/2)
-(VDC/2)
-(VDC/2)

CLAMPED-DIODE (ON)
D2
D1'
D1
D2'

Els dos estats neutres poden ser considerats tan actius degut a que segons la definició en tots
dos casos el corrent circula pels elements commutadors controlats (MOSFETS) sense fer-ho per
díodes de lliure circulació.
Les figures 5-8 (a-to-f) mostren els diferents estats de la topologia per cada una de les
configuracions reactives presentades a la taula 5-4

(a) T1 T2 T2' T3'

(d) T2 T3 T3' T4'

(b) T3 T4 T2' T3'

(e) T2 T3 T1' T2'

Figura 5-8: Estats Reactius on operen els Clamped-Diodes
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Els valors de tensió de sortida VR-LOAD (Real) venen donats per les següents expressions:

5.1-1.3.

Models dels Efectes dels CLAMPED-DIODES

Tenint en compte les expressions de cada estat, actiu i reactiu, per la tensió real de sortida
pre-filtre VOUT-PWM es poden incloure totes en un model depenent de l'estat d'aplicació de
l'amplificador DCI-NPC Full-Bridge, de la corrent mesurada a la càrrega i dels valors de Vd i Rd
dels clamped-diodes.
L'expressió que modelitza el comportament dels díodes de fixació i mostra el seus efectes en la
tensió PWM de sortida és la següent:

On
NPC:

són els estats possibles de la topologia DCI-

Com mostra el model (5.19), l'error a la tensió de sortida VOUT-PWM depèn del valor Vd i del
producte de Rd per la corrent.
És important avaluar l'impacte del paràmetre Rd en aquest model per tal de poder-lo o no
descartar de cara a l'estudi posterior. Per fer-ho s'ha fixat en el model el valor de Vd = 0V i
s'ha avaluat el valor de VOMAX [%] per un interval de Rd·IdQ = (0 - 0.04).
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l'Estudi s'ha realitzat per 3 tensions de Bus VDC característiques (aplicacions de mitja, alta i molt
alta potència) 100V, 200V i 50V. La figura 5-9 mostra els resultats de l'avaluació del model
(5.19).

Figura 5-9: Avaluació de l'impacte del Valor de Rd per diferents potències

Tal i com mostren els gràfics, per valors poc reals de Rd·IdQ (0.04) el valor de VOMAX mai
supera el 0.08%. Per valors reals i típics de Rd (0.025) i treballant a una potència referència de
1kW (VDC = 100V @ RLOAD = 8Ω) el valor de l'error VOMAX generat pels díodes de fixació és de
0.03%, per tant es pot concloure que les aportacions en quant a error de la resistència
dinàmica dels clamped-diodes és menyspreable i per tant pot ser considerada nul·la en els
següents apartats i estudis [Ni98],[Sa10a],[Mal98]. Així doncs, de les expressions (5.19) pot ser
considerat nul el terme Rd·ILOAD amb el que el nou model de treball queda com:

Es pot intuir que la magnitud de l'error generat pel valor de Vd dependrà en gran mesura de la
proporció de VDC respecte Vd. Aquest és un error que afecta a la senyal de sortida en forma de
caiguda de tensió. Factors com l'índex de modulació m o la Potència de treball (en el cas que
es treballi amb càrrega i referència de potència fixa) són inversament proporcionals a l'error
VOUT.
A priori també es pot intuir que el THD es veurà afectat pel valor de Vd el THD port variar per
dos motius fonamentals. Un és la variació de la magnitud de la component fonamental
(atenuació o amplificació de la component f0) amb el que el resultat de la expressió del THD
veu magnificat el pes relatiu de les components harmòniques. L'altre és l'augment de les
components harmòniques distorsionants.
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5.1-2. Avaluació de l'Error generat per Vd en els CLAMPED-DIODES
Un cop analitzats els efectes genèrics de la tensió Vd dels díodes de fixació i la seva gènesis,
aquests efectes han de ser avaluats sota diferents condicions i punts de treball. L'objectiu és el
d'establir els valor màxims de variació del THD i de VOUT que poden produir els clampeddiodes. Aquests resultats permetran quantificar el grau d'afectació d'aquests elements en les
prestacions finals del sistema.
Els efectes de la tensió Vd dels díodes de fixació depenen de la tensió (i per tant de la potència
de treball) a igualtat de càrrega.
Com és lògic, aquest fet implica que també existeix una forta dependència del valor de índex
de modulació m així com del valor de l'angle reactiu . Per tant, el valor de THD i de VOUT
generats en el sistema hauran de ser avaluats sota variacions de potència, índex de modulació
i angle reactiu.
Per avaluar el comportament de THD i de VOUT per diferents potències de treball són
considerats 4 valors diferents de Vd tots quatre corresponents a les 4 diferents tecnologies de
fabricació presentades a la taula 5-5. Les condicions de treball utilitzades són les següents:
TAULA 5-5: Condicions de treball

Parameter
Value

VDC
100V

FIN
1kHz

FSW
200kHz

m
1


0º

RLOAD
8

Les potències de treball a avaluar són 1kW (100V), 300W (50V) i 5kW (200V) i els resultats es
mostren en les taules 5-6
TAULA 5-6: Resultats per diferents potències de treball

Per cada valor diferent de tensió de bus, i per tant de potència de treball, s'han avaluat els
efectes dels díodes tenint en compte 4 valors diferents de Vd. Per cada cas, s'ha avaluat l'error

216

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

Capítol 5. Fonts d'Error en l'Etapa de Potència DCI-NPC
d'amplitud de sortida (tenint en compte únicament el valor de la component fonamental) i el
THD generat pel senyal d'error.
La figura 5-15 mostra els resultats dels efectes dels diferents valors de Vd en el VOUT per les
diferents potències de treball. La figura 5-16 mostra els resultats dels efectes dels diferents
valors de Vd en el THD per les mateixes potències i la figura 5-17 mostra de forma conjunta
els valors de THD i de VOUT pel cas nominal a estudi de 1kW.

Figura 5-10: VOUT per diferents valors de Vd i Potència

Figura 5-11: THD del senyal VOUT per diferents valors de Vd i Potència
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Figura 5-12: THD i VOUT per 1kW i diferents valors de Vd

Dels resultats anteriors es pot extreure que la tensió Vd dels díodes de fixació afecta
principalment al THD del senyal de sortida, per valors de Vd = 2.5V l'error VOUT en el pitjor dels
casos (VDC = 50V) és inferior al 3%, i per tant queda molt per sota del llindar teòric del 15%. És
el valor de THD el que fixa el valor màxim de Vd i per tant els díodes òptims per l'aplicació. Els
resultats mostren com per valors de tensió VDC de 50V, els valors de THD superen el llindar
teòric de THD = 1% fins i tot per les tecnologies de fabricació amb Vd < 1V. Aquest fet, lluny de
ser crític, valida i confirma l'ús d'aquest tipus de topologies per aplicacions de gran potència de
so (>600W). Per potències de treball superiors a 1kW, el THD es mante per sota del 1% per
valors de Vd típics en dispositius de potència (1V, 1.5V, 1.6V).

5.1-3. Gènesis de l'Error Vd en els CLAMPED-DIODES
Per tal d'avaluar els efectes del valor de la Vd dels clamped-diodes, és necessari analitzar el
comportament d'aquests díodes durant el funcionament del sistema. Com s'observa de en les
expressions (5.21), d'importància que pren el valor de la tensió directa dels díodes depèn
fonamentalment de l'estat en el que es trobi el sistema DCI-NPC, essent els més significatius
els estats nuls, on el valor de la caiguda de tensió provocada pels díodes de fixació és el doble
que en la resta dels estats. És en els estat mitjos i nuls on intervenen els clamped-diodes, i per
tant és en aquests estats on cal prestar especial atenció als fenòmens que tenen lloc en el
senyal PWM de sortida del sistema[So04],[Co85],[Sa10a].
La figura 5-10 mostra el interval de senyal PWM de sortida pre-filtre corresponent a un senyal
referència d'entrada de 1kHz, modulat amb una fSW = 200kHz per un sistema de 8Ω de càrrega i
una tensió de bus VDC = 100V. Els valors de m i  prenen valors ideals de m = 1 i  = 0º. Per tal
de magnificar els efectes de la tensió Vd aquesta pren un valor de 10V (completament absurd
en un dispositiu real).
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Figura 5-13: Seqüència PWM (Participació dels Díodes)

La figura mostra com en la generació d l'estat mig-positiu la modulació genera alternadament
els estats T2 T3 T3' T4' i T1 T2 T2' T3' corresponents a la tensió ideal de sortida +(VDC/2). Aquests
dos estats són fixats en els commutadors de forma alternada pivotant sobre l'estat de tensió
nul·la generat per l'estat T2 T3 T2' T3' o per l'estat T2 T3 T2' T3' (segons quin sigui el sentit del
corrent en aquell moment). Durant l'aplicació alternada dels estats mitjos, l'aportació dels
díodes de fixació en quant a caiguda de tensió és de Vd. Durant l'aplicació de l'estat nul, la
caiguda de tensió en els díodes de fixació és de 2·Vd ja que condueixen simultàniament 2 dels
4 díodes.
La generació de l'estat alt de tensió de sortida +VDC es realitza mitjançant la fixació de l'estat
T1 T2 T3' T4', estat en el que no intervenen els díodes de fixació. Durant el TOFF (1-Duty) de l'estat
alt, els estats que intervenen són els mig-positius T2 T3 T3' T4' i T1 T2 T2' T3' també de forma
alternada, amb el que la caiguda de tensió en els clamped-diodes és de Vd.
El comportament del sistema durant els estats mig-negatiu -(VDC/2). i baix -VDC és simètric als
positius tal i com mostra la figura 5-10. La figura 5-11 mostra les diferents caigudes de tensió
generades pels díodes de fixació durant el interval mostrat en la figura 5-10.

Figura 5-14: Seqüència PWM (Errors Vd)
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Del senyal PWM de sortida es pot interpretar que els principals efectes dels díodes de fixació
es veuran al voltant dels canvis de semiperíode en el senyal de sortida post-filtre VOUT. La figura
5-12 mostra els senyals de sortida VOUT(IDEAL) i VOUT(REAL), aquest últim amb els efectes de Vd dels
clamped-diodes per les condicions anteriors de la figura 5-11 i utilitzant un filtre demodulador
ideal amb fC = 20kHz i FILTRE = 0º.

Figura 5-15: Senyal VOUT(IDEAL) (vermell) i VOUT(REAL) (blau)

La figura mostra com l'error no es manté constant al llarg del període, aquest fet fa pensar que
la funció de ona representativa de l'error VOUT tindrà com a components freqüencials
destacables una component fonamental i un 3er harmònic causant de la no tonicitat de la
forma d'ona de l'error.
Un error del tipus "zona morta" o de "creuament" com el que mostra la figura 5-12 pot ser
expressat com:

On VOUT és la diferència entre el senyal VOUT(IDEAL) i el senyal VOUT(REAL) afectat únicament pel
valor de Vd dels díodes de fixació.
Aquesta expressió també te en consideració els paràmetres del sistema que poden variar els
mecanismes de generació d'aquest error. Aquests paràmetres són l'índex de modulació m i
l'angle tensió-corrent 1. Aquest angle pot ser expressat com:

l'Expressió (5.22) pot ser presentada com una diferència tonal depenent del signe de la
corrent.
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On aplicant la llei d'Ohm en el corrent de càrrega:

La figura 5-13 mostra l'error VOUT (t) per valors de Vd = [1V, 2V, 10V] i sota les mateixes
condicions de simulació que la figura 5-11.

Figura 5-16: Senyals VOUT per diferents valors de Vd

L'error VOUT (t) assoleix el seu valor màxim en la zona morta, just a partir del canvi de
semiperíode del senyal. El valor de l'error disminueix seguint una funció sinusoïdal i anul·lantse completament a zero durant l'aplicació dels estats alt i baix. Aquesta recuperació es deguda
a l'increment progressiu del valor mig del senyal PWM acumulat, amb el que l'error relatiu
entre el valor Vd i la tensió de sortida disminueix, essent zero quan es fan servir els estats que
no generen la conducció de cap dels díodes de fixació.
En la figura 5-13 es pot observar l'alt valor distorsionant d'un 3er harmònic així com la
presència d'una component fonamental. L'expressió que permet mostrar l'error en funció de
les seves component freqüencials és:

La figura 5-14 mostra l'espectre corresponent als 10 primers harmònics del senyal fIN = 1kHz pel
cas d'una Vd = 10V i sota les condicions de treball de la figura 5-11
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-180°

Figura 5-17: Espectre de VOUT per Vd = 10V

Es pot veure com efectivament la component distorsionant principal és la del 3er harmònic,
essent aquesta molt més important que la component fonamental, tot i que aquesta conté
una fase de 180º respecte la ona fonamental, i per tant els seus afectes seran els d'atenuació
de la senyal original.
Es pot concloure en que la tensió Vd dels díodes de fixació afecta de manera significativa tant a
l'amplada com al THD del senyal de sortida.

5.1-4. Influència de l'Índex de Modulació m en l'Error generat per Vd
Anteriorment s'ha analitzat la dependència que presenta l'error Vd amb la tensió VDC de treball,
aquesta dependència pot ser estesa a l'índex de modulació m, donat que aquest imposa
l'aprofitament de la VDC en quant a tensió VOUT, es a dir, la variació de l'índex de modulació
magnificarà o atenuarà els efectes anteriorment analitzats de la Vd en funció de la potència de
treball. Les variacions del valor de m per m < 1, es veuen directament reflectides en l'augment
del temps d'aplicació dels estats mitjos(positiu o negatiu) i nul. Aquest fet genera una
disminució del temps d'aplicació de l'estat alt o baix, amb el que es realentitza l'efecte de
recuperació del valor nominal de tensió desprès de la zona morta corresponent als canvis de
semiperíode. A més, l'augment del temps d'aplicació dels vectors mitjos i nul, augmenta la
porció de període durant la qual condueixen els clamped-diodes i per tant, durant el qual es
produeixen THD i de VOUT.
Les figures 5-18 (Top i Bottom) mostren un període d'ona PWM de sortida pre-filtre per una
fIN = 1kHz amb fSW = 200kHz i VDC = 100V. Per magnificar i fer visibles els efectes s'ha fet servir
Vd = 10V.
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Figura 5-18: Efectes de l'augment de l'angle de fase tensió-corrent

A la figura 5-18 (Bottom) es mostra l'augment del l'angle (δ°) o temps d'aplicació dels estats
mitjos o nuls. Amb la disminució de l'índex de modulació hi haurà un augment del THD i de
l'error d'amplitud de sortida degut a la tensió Vd dels díodes de fixació.
La figura 5-19 mostra l'evolució de la funció d'error VOUT (t) pels valors de m = [1,0.6,0.3]

Figura 5-19: Influencia de l'angle de fase en els efectes de Vd en el senyal VOUT

Com s'observa a la figura 5-19 a mesura que disminueix el valor de l'índex de modulació,
augmenta el valor mig de la funció de l'error. Aquest augment obeeix a una atenuació de la
component fonamental del senyal de sortida, amb el que s'intueix un augment del seu THD a
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pesar de que el contingut harmònic distorsionant es mantingui constant amb les variacions de
l'índex de modulació.
La figura 5-20 mostra l'evolució de l'error VOUT per valors de m = [1,0.6,0.3], avaluat per
diferents valors de Vd i sota condicions de potència de VDC = 100V i RLOAD = 8 (1kW). La figura
5-21 mostra l'evolució del THD sota les mateixes condicions. Els resultats numèrics de les
simulacions corresponents a les figures 5-20 i 5-21 es mostren en la següent taula:
TAULA 5-7: Resultats de les simulacions

Figura 5-20: Valor de VOUT per diferents valors de Vd i m
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Figura 5-21: Valor de THD per diferents valors de Vd i m

Els resultats de la figura 5-20 confirmen la gran magnitud que prenen els efectes de la Vd quan
existeix una disminució de l'índex de modulació. Val a dir que per valors extrems de m (m=0.3)
i per valors de Vd < 2.5, l'error VOUT continua estant per sota del llindar del 15%.
Els resultats de la figura 5-21 mostren l'augment del THD per sobre del llindar del 1% fins i tot
per valors de Vd < 1, amb valors de m = 0.6. Aquest augment del THD pot ser degut a l'augment
de les components distorsionants en el senyal d'error, o a la disminució de la component
fonamental.
Les figures 5-22 i 5-23 mostren l'evolució del contingut harmònic, fins a la 10ª component, per
diferents valors de m i Vd.

Figura 5-22:Distribució Espectral de VOUT per m=[1,0.6,0.3] i Vd=1V

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

225

Capítol 5. Fonts d'Error en l'Etapa de Potència DCI-NPC

Figura 5-23: Distribució Espectral de VOUT per m=[1,0.6,0.3] i Vd=2.5V

Tal i com mostren les figures 5-22 i 5-23, la disminució de l'índex de modulació no genera cap
tipus de variació en les components distorsionants, és però, en les components fonamentals
on apareix la variació. El contingut fonamental en el senyal d'error conté una fase de 180º
respecte el senyal fonamental original, per tant, l'augment d'aquesta component en l'espectre
del senyal d'error indica una atenuació de la component fonamental en el senyal de sortida, i
per tant un augment del THD tal i com mostraven els resultats de la figura 5-21.
Variacions en l'índex de modulació magnifiquen el valor de l'error d'amplitud de sortida degut
a la tensió Vd dels clamped-diodes, però aquests valors magnificats continuen essent molt
inferiors al límit normatiu del 15% per valors Vd corresponent a díodes de potència típics. És en
el THD del senyal de sortida on més efecte tenen les variacions de m. En aquest punt, l'índex
de modulació provoca atenuacions de la senyal fonamental, amb el que s'incrementa el valor
de THD.
Val a dir que el contingut harmònic no presenta variacions per valors diferents de m. Aquest
fet fa pensar que la dependència de m en quant a l'error produït pels díodes de fixació no és
crític, ja que no afegeix contingut harmònic distorsionant i simplement presenta una atenuació
de la senyal fonamental, que pot ser compensada mitjançant compensació activa o simples
llaços de realimentació.
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5.1-5. Influència de l'Angle φ° en l'Error Vd
L'angle tensió-corrent o angle reactiu, marca el desfàs existent entre la tensió aplicada pel
sistema a la càrrega i la corrent consumida per aquesta. Com s'ha pogut veure, l'aplicació dels
estats de la topologia DCI-NPC depèn del senyal de modulació i per tant del senyal de tensió
que es desitja aplicar a la càrrega en cada moment, però per un mateix estat del sistema
existeixen diferents circuits pel corrent circulant. Aquests circuits venen determinats pel signe
del corrent i prenen especial importància quan en un mateix estat la corrent canvia de signe.
Aquest fet succeeix quan existeix un desfàs entre la tensió i la corrent, típicament generat pels
elements reactius que composen el filtre LC i la càrrega. Aquest elements reactius, per tant,
són fixes durant tota l'operació del sistema, amb el que l'angle de desfàs s'ha de considerar no
nul, però de valor constant. El valor de l'angle de desfàs  ve donat per la següent expressió:

L'angle  imposat per un filtre desmodulador típic com el presentat a l'apartat 4.3 presenta la
resposta mostrada a la figura 5-24.

Figura 5-24: Mòdul i Fase de la resposta freqüencial del Filtre LC proposat

On s'observa que fins la freqüència de tall, l'angle  imposat pel filtre és inferior a 90° i per
tant és per aquest interval (0° - 90°) pel que es farà el següent estudi.
Com s'ha mostrat, els diferents circuits de corrent (actius i reactius) que es generen en un
mateix estat amb contingut reactiu, són d'efectes contraris. Aquest fenomen pot arribar a
produir una millora dels valors de THD i de VOUT per valors de  propers a 90°, on el temps de
conducció, dintre del mateix estat, d'un diode és el mateix que el temps de conducció del seu
simètric. La figura 5-25 mostra amb detall aquest fenomen per un interval de senyal PWM amb
desfàs de corrent respecte la tensió consigna.
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Figura 5-25: Efectes de la fase en l'error Vd en una seqüència PWM

La figura 5-25 mostra com el canvi de semiperíode en la tensió força l'aplicació de la modulació
mitjançant l'ús de l'estat T2T3-T'2T'3 (Estat Nul) i els estats T2T3-T'3T'4 / T1T2-T'2T'3 alternadament.
Des de el canvi de semiperíode en la tensió i fins el canvi de signe en la corrent (de negativa a
positiva), els circuits de conducció de corrent fan conduir els díodes D2 -D'1 (conducció reactiva)
generant una offset de tensió positiva 2·Vd en l'estat nul i un de +Vd en els estats mitjos.
Quan es produeix el canvi de signe en el corrent, la modulació utilitza els mateixos estats però
canvien els circuits de circulació de corrent, passant a conduir D1 -D'2 (conducció activa) amb
efectes contraris als anteriors, una caiguda de -2·Vd en l'estat nul i una de -Vd en els estats
mitjos.
Aquest fenomen fa necessària una avaluació del valors dels errors de THD i de VOUT per
valors de  propers a 90° per tal de quantificar la influència de l'angle de desfàs en l'error
generat pels díodes de fixació.
La taula 5-8 mostra el mapa d'avaluació que s'ha realitzat i els resultats obtinguts per THD i de
VOUT. Les condicions d'avaluació són: VDC = 100V, RLOAD = 8 (1kW), fIN=1kHz, fSW=200kHz,
m=[1,0.6,0.3], Vd=[1V, 2.5V] i =[0°,45°,90°].
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TAULA 5-8: Mapa d’avaluació realitzat i resultats

Les figures 5-25 i 5-26 mostren els resultats de l'avaluació dels diferents angles de desfàs pel
cas de Vd=2.5V.

Figura 5-26: Valors de VOUT per m=[1,0.6,0.3] , Vd=2.5V i diferents angles de fase
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Figura 5-27: Valors de THD per m=[1,0.6,0.3] , Vd=2.5V i diferents angles de fase

Els anteriors resultats mostren el fenomen de compensació d'efectes en els díodes de fixació.
Per al cas de una tensió Vd=2.5V, és pot veure com per qualsevol valor de l'índex de modulació,
a mesura que l'angle reactiu s'apropa a =90° els valors de THD i de VOUT disminueixen fins
assolir un valor residual contant. Aquesta reducció i estabilització al voltant dels 90° és deguda
a que els efectes mes significatius de la conducció dels clamped-diodes tenen lloc en els estats
mitjos.
Amb un angle reactiu de 90°, durant la meitat del semiperíode actuen els díodes simètrics als
díodes de conducció activa, si es te en compte que els seus efectes són contraris, en valor mig,
al final del semiperíode, els efectes o errors s'hauran cancel·lat. Aquest fet pot fer pensar que
resulta interessant i recomanable treballar amb angles reactius superiors a 45° i propers a 90°,
però no s'ha d'oblidar que per les freqüències altes (fIN > 10kHz) l'angle que introdueix el filtre
de sortida ja assoleix aquests valors de desfàs.
Introduir un desfàs com a mesura de reducció dels errors THD i de VOUT causats pels díodes
de fixació resultaria contraproduent per senyals d'alta freqüència, ja que aquesta fase s'hauria
de sumar a la fase natural introduïda pel propi filtre i la càrrega.

5.1-6. Error generat pel Time Recovery Reverse ( trr ) dels CLAMPED-DIODES
Els passos de l’estat de tall a l’estat de conducció i viceversa no es produeixen instantàniament
en els díodes. És necessari un temps d’adaptació de la distribució de portadors a les capes
semiconductors d’un estat al següent. Això implica estats intermedis que normalment no són
desitjables ja que hi coincideixen intensitats i tensions elevades, que comporten puntes de
potència dissipada elevades però alhora curtes. Si un díode funciona a una freqüència de
commutació (nombre de vegades per segon que passa de conducció a tall, i viceversa) elevada,
és necessari posar atenció a la forma en què duu a terme aquesta commutació, és a dir, a les
seves característiques dinàmiques i assegurar que no es veu afectada negativament la seva
funció i l’eficiència energètica del circuit al qual serveixen [Gi04],[Ha98].
S’anomena recuperació inversa al procés pel qual un díode en conducció adquireix, després
d’haver sigut sotmès a una tensió inversa, les propietats de bloqueig estàtic. Si un díode
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condueix en sentit directe una intensitat I, la zona central de la unió està saturada de
majoritaris amb tanta més densitat com major sigui.
Si el circuit exterior força l’anul·lació del corrent previ I amb una certa velocitat diA/dt per tal
de portar el díode a l’estat de bloqueig aplicant una tensió inversa, resultarà que, després del
pas per zero del corrent, a la unió existeix una certa quantitat de portadors que canvien el seu
sentit de moviment i permeten que el díode condueixi, temporalment, en el sentit contrari a
l’ordinari. La tensió inversa entre l’ànode i el càtode no s’estableix fins després d’un temps
anomenat temps d’emmagatzematge, ta, en el què els portadors comencen a escassejar i
apareix la zona de càrrega espaial a la unió. La intensitat encara triga un temps tc o temps de
caiguda en davallar fins a un valor menyspreable a mesura que va desapareixent l’excés de
portadors per recombinació amb càrregues de signe contrari [Lu04],[Con93].
En la figura 5-28 s’il·lustra la manera més habitual de definir exactament ta i tc. La suma dels
dos s’anomena temps de recuperació inversa, trr, i la càrrega elèctrica desplaçada, càrrega de
recuperació qr. La intensitat de pic en sentit invers a la qual s’arriba durant el procés
s’anomena intensitat de recuperació Ir. Tots els paràmetres definits depenen de la intensitat
directa I de partida, de la seva derivada diA/dt quan passa a recuperació i, en menor mesura, a
la tensió inversa final Vin, com es detalla més endavant.

Figura 5-28: Efecte del Time Recovery Reverse

La recuperació inversa abrupta és un fenomen indesitjable que pot causar problemes en
circuits d’alta freqüència. Per una banda, es pot escalfar excessivament el díode, que es sotmet
a una punta de potència quan s’estableix la tensió inversa juntament amb la intensitat Ir. Per
una altra banda, la circulació d’intensitat en sentit contrari a l’habitual resta eficàcia a moltes
operacions dels circuits electrònics de potència [Mov02].
Per aplicacions d'alta freqüència es fabriquen díodes que acumulen poca càrrega de
minoritaris en conducció i, per tant, presenten temps de recuperació baixos. Se’ls sol
anomenar díodes ràpids. Donat que la gamma de freqüències de treball en els equips
electrònics de potència és molt àmplia (entre 50Hz i més de 300kHz), els temps de recuperació
dels díodes ràpids comercials (que se solen donar en ns) són molt variables i van des dels 25ns
fins als 5000ns [Mov02].
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La càrrega de recuperació inversa qr augmenta amb la intensitat directa prèvia al bloqueig I, i
amb la derivada d’intensitat diA/dt amb què el circuit el força. No obstant, per una
determinada qr, una derivada d’intensitat elevada ajuda a buida abans la pastilla de portadors,
de manera que tr es fa més curt. El temps de caiguda tc depèn de la càrrega de recuperació
emmagatzemada qr, de les característiques constructives del díode (com la presència, ja
mencionada, d’ions d’or i platí, etc., acceleradors de la recombinació de portadors) i es veu
lleugerament retallat amb valors alts de la tensió inversa aplicada Vin.
D’aquestes influències entre paràmetres resulta que, en les possibles aplicacions d’un díode en
concret, el temps de recuperació depèn més del mode d’operació del circuit que de la càrrega
de recuperació, pel què alguns fabricants prefereixen subministrar aquest segon paràmetre en
comptes del primer per caracteritzar la recuperació inversa. En aquest cas, i a partir del valor
de qr (subministrat pel fabricant per a una gamma de I i diA/dt) el dissenyador pot deduir
fàcilment tr i Ir per a un determinat valor de la derivada d’intensitat. De fet, i respectant un
mínim de la complexitat del fenomen de recuperació inversa, es poden realitzar algunes
simplificacions que ajuden en la utilització del paràmetre qr dels díodes ràpids. En primer lloc,
es pot suposar que la evolució del corrent invers durant la recuperació és triangular
[Ia01],[Dra01],[Str94], amb el què

A més a més, si s’expressa Ir com el producte de la derivada diA/dt, que es suposa constant, per
al temps d’emmagatzematge ta, resulta

Si, com és usual, el temps de caiguda tc és menyspreable front al d’emmagatzematge ta, es pot
substituir a l’última expressió ta per tr i, a partir de les dues expressions, es pot formular el
temps i la intensitat de recuperació com:

Tal i com s’ha dit, els valors de I i de la derivada d’intensitat han de ser deduïts pel dissenyador
a partir de l’anàlisi del circuit i el paràmetres qr proporcionat pel fabricant en el catàleg. Altres
fabricants, però, prefereixen donar directament el valor de tr per una gamma de condicions
típiques d’operació.
És difícil, donat l’origen del fenomen de recuperació ja explicat, combinar en un díode elevada
intensitat i tensió i baix temps de recuperació. Així, per a cada aplicació s’ha d’utilitzar per
raons econòmiques el díode més lent (i per tant menys car) compatible amb l’operació del
circuit. Contràriament a l’escassetat de tipus ràpids en els primers anys dels díodes de silici de
potència (el què limitava la freqüència d’operació en algunes aplicacions) avui en dia existeix
una extensa gamma que continua en creixement [Mov02].
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5.1-6.1.

Gènesis de l'Error trr en els CLAMPED-DIODES

A l'any 2005 l'autor [An05] planteja els efectes de la recuperació en inversa dels díodes, com
una de les fonts d'error i distorsió més desconegudes i poc estudiades del món dels
amplificadors commutats. En una topologia on el paper d'aquests elements, no tant sols els
díodes intrínsecs dels MOSFET, és fonamental, és necessari estudiar el seu comportament així
com analitzar i quantificar els errors THD i de VOUT que generen els díodes de fixació pel seu
Temps de Recuperació en Inversa o tRR. La figura 5-29 mostra una seqüència de la commutació
corresponent al semiperíode positiu.

Figura 5-29: Curt-Circuits generats pel trr

Durant l'estat T2 T3 - T'2 T'3 el corrent (verd) és conduit pels díodes D1 i D'2, en el següent estat
queda fixada la combinació T2 T3 - T'3 T'4 i per tant la conducció (blau) de D1, però en el
transitori, el diode D'2 conduirà en inversa durant el temps tRR amb el que es produirà un curtcircuit ( blau-punts) del condensador baix del DC-Bus (+VDC/2) a través de D'2 i T'4.
Passat el temps de curt-circuit tRR i d'aplicació de l'estat mig-positiu, el sistema tornarà a fixar
l'estat nul T2 T3 - T'2 T'3 i a continuació l'estat mig-positiu alternatiu T1 T2 - T'2 T'3 amb que
conduirà el diode D'2 (vermell), però en el transitori el diode D'1 conduirà en inversa durant el
temps tRR amb el que es produirà un curt-circuit ( vermell-punts) del condensador alt del DCBus (+VDC/2) a través de D1 i T1.
El mateix anàlisis seqüencial es pot realitzar per el cas d'una commutació de semiperíode
negatiu. La figura 5-30 mostra una seqüència de la commutació corresponent al semiperíode
negatiu.
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Figura 5-30: Curt-Circuits generats pel trr

Durant l'estat T2 T3 - T'2 T'3 el corrent (verd) és conduit pels díodes D2 i D'1, en el següent estat
queda fixada la combinació T2 T3 - T'1 T'2 i per tant la conducció (vermell) de D2, però en el
transitori, el diode D'1 conduirà en inversa durant el temps tRR amb el que es produirà un curtcircuit ( vermell-punts) del condensador alt del DC-Bus (+VDC/2) a través de D'1 i T'1.
Passat el temps de curt-circuit tRR i d'aplicació de l'estat mig-negatiu, el sistema tornarà a fixar
l'estat nul T2 T3 - T'2 T'3 i a continuació l'estat mig-negatiu alternatiu T3 T4 - T'2 T'3 amb que
conduirà el diode D'1 (blau), però en el transitori el diode D2 conduirà en inversa durant el
temps tRR amb el que es produirà un curt-circuit (blau-punts) del condensador baix del DC-Bus
(+VDC/2) a través de D2 i T4.
La figura 5-31 mostra intervals del senyal PWM de sortida pre-filtre corresponents al
semiperíode positiu (I > 0) i negatiu (I<0). En la figura l'error de tensió PWM de sortida s'ha
aproximat a un error rectangular de durada tRR i amplada VDC/2. L'error generat pel tRR dels
díodes de fixació es produeix durant tot el cicle d'operació i es manté constant al llarg de
mateix.

Figura 5-31: Aproximació de l'Error del trr en el senyal PWM
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5.1-6.2.

Model i Avaluació de l'Error trr en els CLAMPED-DIODES

L'error VOUT produït pel trr dels clamped-diodes pot ser expressat en valor mig com:

A l’expresió 5.31, el paràmetre FIN correspon a la freqüència d’entrada, LLOAD al valor inductiu de
la càrrega electroacústica, m és l’índex de modulació i RLOAD el valor resistiu de la càrrega. El
paràmetre αPND és un paràmetre de ponderació basat en el ratio d’error de trr generat durant
els estats nuls-mitjos reactius.
Transformant l'expressió anterior al domini freqüencial, es pot expressar l'error VOUT com una
sèrie de components harmòniques tal que:

amb el que el THD queda expressat com:

La taula 5-9 mostra el mapa d'avaluació dels efectes del tRR en quan a THD i VOUT. S'ha
avaluat un interval de valors de tRR = [20ns,50ns,100ns,150ns,200ns,500ns,1μs] per unes fSW =[
100kHz, 200kHz, 400kHz]. Les condicions de treball són VDC = 100V, fIN =1kHz, RLOAD = 8 (1kW),
Vd = 0V, un factor αPND = 0.052 i un valor típic de LLOAD = 35µH.
TAULA 5-9: Mapa d’avaluació dels efectes del tRR
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Els resultats de l'avaluació de l'error VOUT pels diferents valors de tRR per les diferents
freqüències fSW es mostra a la figura 5-32

Figura 5-32: Valor de VOUT per diferents freqüències FSW i temps trr

Els resultats mostren que per freqüències de commutació inferiors a 400kHz (típiques en
moduladors PWM basats en portadora) l'error es manté molt per sota del límit normatiu del
15%, per valors típics de tRR (tRR < 100ns) en díodes ràpids de potència i fins i tot per valors
superiors a 1µs. Els resultats de l'avaluació de l'error THD pels diferents valors de tRR per les
diferents freqüències fSW es mostra a la figura 5-33

Figura 5-33: Valor de THD per diferents freqüències FSW i temps trr

Els resultats mostren que per freqüències de commutació inferiors a 400kHz (típiques en
moduladors PWM basats en portadora) l'error THD es manté molt per sota del límit normatiu
del 1%, per valors típics de tRR (tRR < 200ns) en díodes ràpids de potència. Per freqüències de
commutació inferiors a 200kHz, l'error THD es manté per sota del 1% per valors típics de tRR
(tRR < 500ns) en díodes de potència. La figura 5-34 mostra simultàniament els errors THD i
VOUT per una freqüència de commutació de 200kHz.
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Figura 5-34: Valors de THD i VOUT per FSW=200kHz i diferents trr

Els resultats mostren que l'efecte del Temps de Recuperació en Inversa dels díodes de fixació
per valors típics de tRR no és crític en quant a THD i VOUT però ha de ser considerat en la etapa
de disseny. Cal considerar la importància de l’angle reactiu de la corrent, ja que amb
l’augment d’aquest angle, tant l’error d’amplitud com el de distorsió, augmentaran. Una
selecció optima del component és important per tal de minimitzar aquests efectes. Els
resultats mostren que el seu efecte és mes important en l'error THD que en el VOUT però a
aquest fet hi ha que afegir que els curt-circuits que es produeixen durant el temps de tRR
generen alt contingut EMI que farà augmentar el valor de THD mitjançant l'afectació d'altres
parts de la cadena d'amplificació, típicament el circuit de modulació.

5.1-7. Discussió de Resultats i Conclusions


Els díodes de fixació o clamped-diodes són essencials en l'operació de la topologia DCINPC. Com a tals suposen una nova font d'errors i distorsions no analitzada fins a la
data en treballs científics o tècnics de la bibliografia. En un diode s'identifiquen 3
possibles fonts de no idealitat o error: La caiguda de tensió en directa Vd, la resistència
dinàmica Rd i el temps de recuperació en inversa tRR. A més, alguna d'aquestes
possibles fonts d'error pot veure magnificat els seus efectes per una variació de l'índex
de modulació m o per l'angle de desfàs tensió-corrent que imposen els elements
reactius que conformen el filtre de sortida i la càrrega.



L'estudi dels efectes del paràmetre Rd dels díodes de fixació mostra que per valors
exagerats i poc realistes d'aquest paràmetre, els seus efectes són menyspreables.
Aquest fet simplifica el model dinàmic del comportament dels clamped-diodes en la
topologia DCI-NPC. Amb el nou model simplificat destaca una gran dependència dels
valors de THD i VOUT de la tensió de treball o VDC i per tant de la potència de treball
amb operació de càrrega constant.
L'estudi i avaluació dels efectes del valor de Vd en els díodes de fixació, mostra que per
valors de Vd < 1V tant el THD com el VOUT presenten valors per sota dels seus límits
teòrics normatius (1% i 15% respectivament). És però recomanable l'optimització
d'aquests valors en l'etapa de selecció de components ja que Vd = 1V és un valor baix
per uns díodes ràpids de potència. A més, hi ha que tenir present que variacions de
l'índex de modulació m poden magnificar els efectes sobre els errors.
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Mitjançant l'avaluació i l'estudi dels efectes de les variacions de l'índex de modulació
en els errors generats per la tensió Vd dels clamped-diodes, s'ha observat que per sota
de m = 0.6 el valor de THD supera el 1% i fa inviable el sistema. Val a dir que aquest
augment de THD es degut a l'atenuació de la component fonamental i no a
d'introducció de components harmòniques distorsionants. És recomanable treballar
amb valors de 1>m>0.6.



L'angle de desfàs tensió-corrent provoca un fenomen de compensació dels errors
provocats per la Vd dels díodes de fixació. Durant la conducció reactiva dintre dels
estats mitjos, els efectes són idèntics i oposats als generats durant l'operació activa o
normal dels díodes en els estats mitjos. Aquest fet provoca que per valors de 
propers a 90° els efectes s'arriben a cancel·lar deixant visibles uns valors mínims
residuals d'error o distorsió.



L'estudi dels efectes del temps de recuperació en inversa als díodes de les topologies
d'amplificació commutada era una tasca pendent a la bibliografia. Alguns experts en la
matèria demandaven des de feia mitja dècada algun estudi d'aquests tipus [An05].
Analitzant el comportament del sistema i dels díodes de fixació en operació DCI-NPC,
s'ha mostrar l'existència de curt-circuits transitoris en totes les commutacions de
estats nuls a estats mitjos. Aquests curt-circuits són deguts a l'existència del tRR. A mes,
els seus efectes en els errors THD i VOUT són proporcionals al seu valor i a la
freqüència de commutació fSW. Per valors típics de tRR en díodes ràpids de potència (tRR
<100ns) i fSW = 200kHz, tant el THD com el VOUT presenten valors per sota dels seus
límits teòrics normatius (1% i 15% respectivament).

La taula 5-10 mostra un resum dels resultats presentats en aquest apartat, així com els valors
òptims per un Clamped-Diode que operi en un amplificador DCI-NPC de VDC = 100V (1kW),
fSW = 200kHz.
TAULA 5-10: Resum de resultats

DIODE
PARAMETER

OPTIMAL VALUE

ERROR TYPE

Rd
Vd
tRR

Rd < 0.04
Vd  1V
tRR  300ns

PAE
PAE
PTE

OPERATION
PARAMETER

OPTIMAL
VALUE

m


0.6  m  1
0°    45°

Les figura 5-35 i 5-36 mostren les contribucions relatives de cada font d'error dels clampeddiodes en quant a THD i VOUT per el cas d'un díode comercial d'alta velocitat de recuperació
en inversa.
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Figura 5-35: Distribució del pes de les fonts de l'Error VOUT en el Diode

Figura 5-36: Distribució del pes de les fonts de l'Error THD en el Diode

Les figures 5-35 i 5-36 mostren com per un díode comercial, d'aplicacions de potència i d'alta
velocitat, la contribució total de les seves fonts d'error no supera els llindars màxims
recomanables de VOUT . El valor total de VOUT queda situat per sota del 1.05% respecte el 15%
màxim recomanable. El valor total de THD queda en un 1.05% respecte el 1% màxim. S'ha de
tenir en compte que els màxims recomanables no han de ser sobrepassat pel total de les
contribucions de totes les fonts d'error, per tant, en aquest cas s'hauria de seleccionar un
díode amb un tRR més petit per tal de disminuir l'error aportat pel temps de recuperació en
inversa en quant a THD.
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5.2- Estudi i Anàlisi dels Errors i les Fonts d'Error als MOSFETS
Respecte la resta de topologies d'Amplificador Commutat de Potència existents, la DCI-NPC
presenta dos commutadors extra per rama. Amb 4 elements commutadors controlats per
rama, la topologia DCI-NPC en Full-Bridge suma un total de 8 commutadors.

Figura 5-37: Els Commutadors MOSFET en un Full-Bridge DCI-NPC

El commutador ideal es troba en curtcircuit quan està en ON, presenta una impedància infinita
quan està en OFF i té infinitat de ràpides transicions entre estats. Òbviament, aquestes
característiques no es poden trobar mai a la pràctica.
Dins del món dels amplificadors de so, la tecnologia bipolar (BJT), els MOSFETs i els IGBT
(insulated Gate Bipolar Transistor) són bons candidats per una conversió de potència en
commutació òptima. La tria de entre els diferents elements dependrà de l’aplicació final.
Tanmateix, l’estructura vertical dels DMOS Power MOSFET conté el conjunt de característiques
més atractiu. El MOSFET és un “majority carrier device” o component de portadors majoritaris
[Ya10],[Mo03],[Do06],[Gro06]. Això minimitza els temps de commutació. A més, la naturalesa
resistiva del component quan es posa en ON proporciona una bona linealitat i una baixa
impedància de sortida, la qual cosa és especialment interessant en aplicacions d’àudio.
Actualment es poden trobar MOSFETs de fins a 500V amb bones característiques i baixa
impedància d’encesa, així com elevada velocitat de commutació.
Els BJT són “minority carrier devices” en els quals els portadors minoritaris es recombinen amb
portadors majoritaris, fet que limita la velocitat del component. A més a més, la baixa
impedància d’entrada del BJT demana una major complexitat del driver. Aquests dos factors
comprometen tant l’eficiència com la linealitat [Ya10].
Els IGBT, que són un híbrid entre el BJT i el MOSFET, són preferibles en front dels BJT, ja que
se’ls controla mitjançant tensió. No obstant, les característiques del Turn-OFF dels IGBTs i la
caiguda directa del díode quan esdevé el Turn-ON comprometen novament l’eficiència i la
linealitat, a no ser que es necessitin elevades potències de sortida[Pe11],[Saa96].
En conclusió, el MOSFET es troba molt més a prop del commutador ideal que no pas el BJT o el
IGBT en aplicacions d’àudio de potència (600W<Pot<5kW). Les següents investigacions i
anàlisis de l’etapa de potència estaran basats única i exclusivament en els MOSFETs de
potència[Mo03],[Hor97].
Les no-idealitats del MOSFET i per tant les possibles fonts d'error, poden ser tractades segons
criteris estàtics o dinàmics.
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Les característiques estàtiques del MOSFET són aquelles que descriuen els mecanismes i
fenòmens que depenen de paràmetres invariants dintre d'una mateixa operació. Aquests
fenòmens estàtics solen representar fonts importants de PAE en el sistema [Ni98]
Les característiques dinàmiques del MOSFET originen fenòmens que afecten a la dinàmica de
l'operació del commutador, més contretament als temps d'operació o commutació. Són els
responsables de retards, flancs de derivada no ideal, etc... i solen representar fonts importants
d'errors PTE en el sistema. En aquest subcapitol, l'estudi de les possibles fonts d'error existents
en els elements commutadors MOSFET, es divideix en l'estudi de les fonts d'error degudes a
les característiques estàtiques i en l'estudi de les degudes a les característiques dinàmiques. La
taula 5-11 mostra la divisió d'aquests dos grups de possibles fonts d'error.
TAULA 5-11: Divisió dels grups de possibles Fonts d’error

MOSFET ERROR SOURCES
STATIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC CHARACTERISTICS

ERROR SOURCES
ERROR TYPE

Rds(ON), Vd, Rd, trr
PAE (trr = PTE)

tdf, tdr, tf, tr
PTE

5.2-1. Errors generats per les Característiques Estàtiques del MOSFET
És necessari un bon coneixement de la física del MOSFET de potència per tal d’entendre el
inevitable compromís entre, per exemple, la tensió de ruptura, la capacitància paràsita, la
resistència del canal ON, etc, que sorgeix degut a les limitacions físiques inherents en aquest
element commutador. A la figura 5-38 es mostra l’estructura del MOSFET de potència bàsic de
N-Channel, que consisteix en diverses cel·les connectades en paral·lel [Do06],[Gro06],[Mo03].

Figura 5-38: Estructura d'un MOSFET-N de Potència

L’estructura del component consisteix en 4 capes n+pn-n+ col·locades verticalment. El gran
dopat de les dues capes n+ finals aconsegueixen una baixa resistència entre les unions metallsemiconductor del drenador i el sortidor. Un subproducte de l’estructura vertical de quatre
capes és un BJT paràsit causat per les capes n-p-n, com es veu a la figura 5-38. Per minimitzar
la possibilitat que el BJT passi a ON, la regió del tipus p s’escurça cap a la regió de tipus n.
Degut al curtcircuit es forma un díode paràsit entre el sortidor i el drenador, com s’il·lustra a la
figura 5-38 [Mo03].
El díode és el díode base - col·lector del BJT. La regió n- determina la tensió de breakdown del
component VBD. Quan s’assoleix la tensió de breakdown, el voltatge apareix per mantenir-se
constant mentre el corrent augmenta desmesuradament, limitat únicament pel circuit
exterior. Aquest fenomen es coneix amb el nom de "mode allau".
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Aquesta desafortunada combinació d’elevats corrents i elevades tensions condueix a una
excessiva dissipació que podria destruir el component. Per tant, és necessari que s’eviti aquest
efecte allau. Depenent de la tensió de polarització VGS entre la porta i la sortidor, el component
es pot considerar com una resistència pura en un rang de corrent concret
[Ya10],[Ni98],[Ric95].
La figura 5-39 mostra les característiques de commutació del díode de potència. Un important
efecte secundari del díode intrínsec és el fenomen del “reverse recovery”.
Durant el reverse recovery time tRR, la càrrega Qrr és escombrada pel corrent revers amb un
valor de pic Irr. Les relacions aproximades entre aquests paràmetres han estat presentades a
l'apartat 5.1-6 [Lu04], [Mo03], [Gi04], [La01].

Figura 5-39: Característiques de Commutació d'un Diode de Potència

5.2-1.1.

Resistència en Conducció del MOSFET (Rds(ON))

La Resistència de l'Estat d'ON que presenten els Power MOSFETs és l'agrupació de varis
components resistius. Aquests diferents components es mostren a la Figure 5-40
[Mo03],[Do06],[To02],[Hao08].
On:
RSOURCE = Resistència de Difusió de la Font
RCH = Resistència del Canal
RA = Resistència d'Acumulació
RJ = "JFET" Resistència del component generat a la regió entre les dos parts principals
RD = Resistència de la Drift-Region
RSUB = Resistència del Substrat

Figura 5-40: Components Resistius del MOSFET
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A més s'ha de tenir en compte la RWCML o Sum of Bond Wire Resistance, la resistència del
contacte entre la font i el drenador.
La figura 5-41 mostra la importància relativa de cada un dels components de RDS(ON) en tot
l'espectre de tensió.

Figura 5-41: Pes dels components resistius del MOSFET segons Tensió de Treball

Com es pot observar, en alta tensió de la RDS(ON) està dominada per la resistència i el
component epi JFET. Aquest component és major en els dispositius d'alta tensió a causa de la
resistència, major o menor concentració de portadors de fons en l'epi
[Shi95],[Ver94],[Gra06],[Ya10].
A voltatges més baixos, el RDS(ON) està dominada per la resistència del canal i les contribucions
dels metalls en contacte amb semiconductors, metal·lització, cables d'unió i bastidor de
conductors. La contribució del substrat es torna més important per a dispositius de baixa
tensió de ruptura.
La figura 5-42 mostra alguns dels MOSFETs existents al mercat amb els seus valors de RDS(ON).

Figura 5-42: Diferents Encapsulats de MOSFETS de potència [Irf12]
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5.2-1.1.1.

Model Dinàmic Rds(ON)-Vd-Rd del MOSFET

Alguns treballs han estudiat els efectes de la resistència RDS(ON) en sistemes commutats en
Half-Bridge i Full-Bridge. Aquests sistemes tradicionals presenten topologies simètriques en
quant a circulació de corrent a través dels semiconductors [Mo03].
La topologia DCI-NPC en Full-Bridge, a diferència, presenta diferents camins per la circulació de
corrent, fent servir un nombre diferents d'elements commutadors per diferents estats
[Na81],[Sa06],[Sa10a]. Si es tenen en compte tots els estats possibles de la topologia i els
diferents circuits de circulació de corrent que s'hi generen, s'obté un model dinàmic de
participació dels elements commutadors MOSFETs, que pot ser utilitzat per calcular
dinàmicament l'efecte dels paràmetres RDS(ON), Vd i Rd del MOSFET i del seu díode.
La figura 5-43 (Right) mostra el model RDS(ON)-Vd-Rd del MOSFET i la figura 5-43 (Left) la
topologia DCI-NPC en Full-Bridge amb el Model [Ni98],[Sa10a].

Figura 5-43: Model Rds(ON)-Vd-Rd dels MOSFETS en un DCI-NPC

5.2-1.1.2.

Participació dels MOSFETs en els Estats Actius DCI-NPC

En una topologia DCI-NPC en Full-Bridge existeixen 8 estats actius en els que participen els
MOSFETs. Aquests estats es caracteritzen per la conducció controlada a traves del
commutador sense necessitat de que el corrent circuli pels díodes paràsits dels MOSFETs. La
taula 5-12 mostra els diferents estats dels commutadors necessaris per fixar un estat actiu en
l'amplificador.
TAULA 5-12: Estats de commutadors per fixar estats actius

ACTIVE STATE
T1 T2 T3' T4'
T2 T3 T3' T4'
T1 T2 T2' T3'
T2 T3 T2' T3'

VR-LOAD(IDEAL)
+VDC
+VDC/2
+VDC/2
0

ACTIVE STATE
T3 T4 T1' T2'
T2 T3 T1' T2'
T3 T4 T2' T3'
T2 T3 T2' T3'

VR-LOAD(IDEAL)
-VDC
-VDC/2
-VDC/2
0

Els dos estats neutres poden ser considerats actius degut a que segons la definició en tots dos
casos el corrent circula pels elements commutadors controlats (MOSFETS) sense fer-ho per
díodes de lliure circulació. Les figures 5-44 (a-h) mostren els diferents estats de la topologia
per cada una de les configuracions actives presentades a la taula 5-12.
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Figura 5-44: Estats de Conducció Activa dels MOSFETs

Els valors de tensió de sortida VR-LOAD(Real) venen donats per les següents expressions:
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Les expressions (5.34)-(5.40) poden ser operades deixant-les únicament en funció d'una relació
d'impedàncies.

5.2-1.1.3.

Participació dels MOSFETs en els Estats Rectius DCI-NPC

En una topologia DCI-NPC en Full-Bridge existeixen 6 estats reactius i 2 estats reactius-nuls, en
els que participen els MOSFETs i els seus díodes paràsits. Aquests estats es caracteritzen per la
conducció del corrent a traves d'alguns díodes paràsits dels MOSFETs.
La taula 5-13 mostra els diferents estats dels commutadors necessaris per fixar un estat reactiu
en l'amplificador.
TAULA 5-13: Estats de commutadors per fixar estats reactius

REACTIVE STATE

VR-LOAD(IDEAL)

REACTIVE STATE

VR-LOAD(IDEAL)

T1 T2 T3' T4'

+VDC

T3 T4 T1' T2'

-VDC

T2 T3 T3' T4'

+VDC/2

T2 T3 T1' T2'

-VDC/2

T1 T2 T2' T3'

+VDC/2

T3 T4 T2' T3'

-VDC/2

T1 T2 T1' T2'

0

T3 T4 T3' T4'

0

Els dos estats neutres poden ser considerats reactius degut a que segons la definició en tots
dos casos el corrent circula per díodes paràsits dels commutadors controlats (MOSFETs).
Les figures 5-45 (a-h) mostren els diferents estats de la topologia per cada una de les
configuracions reactives presentades a la taula 5-13
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Figura 5-45: Estats de Conducció Reactiva dels MOSFETs

En la posada en conducció dels díodes de lliure circulació intrínsecs als MOSFETs, hi prenen
part dos fenòmens circuitals diferents. El primer te lloc mentre la tensió ànode-càtode del
díode no supera el valor llindar de Vd, aquest estat es pot expressar com:

Durant aquest curt espai de temps, les equacions que regeixen la tensió de sortida en funció
de cada estat reactiu són:
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En aquesta situació i tenint en compte que el signe de la corrent es contrari als casos actius
(5.34)-(5.40), es pot considerar que l'efecte d'aquests estats compensa els efectes dels estats
actius. Val a dir que el temps d'aplicació d'aquests estats és molt petit en comparació amb el
temps d'aplicació dels estats actius, per tant, tot i que el seu efecte es completament contrari,
no és suficient l'existència d'aquests estats per compensar l'aplicació de combinacions actives.
Un cop superada la tensió llindar del díode Vd entren en joc altres equacions per descriure la
tensió de sortida en funció dels estats reactius. d'Interval durant aquestes expressions són
vàlides ve donat per:

Aquestes noves expressions corresponen a la conducció del corrent a través del díode i amb
una impedància sèrie formada pel paral·lel de la resistència dinàmica del dóode i la resistència
en ON del MOSFET.
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5.2-1.1.4.

Models dels Efectes de les Característiques Estàtiques del MOSFET

Tenint en compte les expressions de cada estat, actiu i reactiu, per la tensió de sortida prefiltre VOUT-PWM(Rds(ON)) es poden incloure dintre d'un model depenent de l'estat d'aplicació de
l'amplificador DCI-NPC Full-Bridge, de la corrent mesurada en la càrrega i dels valors de
Rds(ON), Vd i Rd dels MOSFETs. En el cas del sistema en operació de corrent activa, el model
dinàmic és el mostrat en (5.64).

On
NPC:

són els estats possibles de la topologia DCI-

Com mostra el model (5.64) en el cas de circulació de corrents actius, l'error a la tensió de
sortida degut als MOSFETs, no depèn de cap altre paràmetre que no sigui la corrent de càrrega
i el seu producte amb la resistència en ON del commutador. És en el cas de corrents reactives
on l'error passa a dependre a més de la corrent i de la Rds(ON), de la tensió llindar i la
resistència dinàmica del díode de lliure circulació del MOSFET.
En l'apartat anterior s'han presentat dos grups d'expressions per calcular dinàmicament la
tensió de sortida. Cada grup d'equacions pertany a un interval de funcionament reactiu, basat
en l'estat de conducció o reconducció del diode circulant de corrent reactiva. Els efectes
corresponents a la pre-conducció dels díodes són importants, ja que tenen la mateixa
magnitud que els efectes durant la circulació activa del corrent, però, el temps durant el qual
es dóna aquest interval és molt curt. En posterior apartats s'estudiarà l'elongació d'aquest
interval en casos de grans angles de desfàs tensió corrent. Pel planteig d'un model dinàmic de
l'error en la tensió PWM pre-filtre de sortida degut a les combinacions reactives, els efectes
que es donen durant la pre-conducció dels díodes es poden considerar menyspreables.
Les expressions corresponents a la conducció de corrent reactiu per part dels díodes, indiquen
que pot existir una certa compensació dels efectes dels estats actius. La tensió Vd dels díodes
aporta un efecte contrari al de la RDS(ON) en el cas de la circulació activa.
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La compensació per part dels efectes de la tensió Vd es poca, però molt creixent amb
l'increment de l'angle de desfàs tensió-corrent, per tant, ha de ser considerada en el model de
l'error en la tensió PWM de sortida pre-filtre per corrents reactius [Sa10a], [Ni98].
L'aportació dels termes corresponents al paral·lel de impedàncies Rd i Rds(ON) pot ser
considerat menyspreable degut als ínfims efectes que implica la presència de la Rd dels díodes,
tal i com va ser demostrat a l'apartat 5.1
Els estats mitjos positius i negatius, disposen a més d'un terme Rds(ON) · ILOAD que augmenta i
els hi dóna mes pes en el grau de compensació dels efectes dels MOSFETs durant la conducció
activa del corrent.
Així doncs, les expressions reactives que composaran el model de l'error en la tensió PWM de
sortida pre-filtre per corrents reactius poden ser modificades segons les següents
consideracions (cas exemple):

Tenint en compte aquestes consideracions, en el cas del sistema en operació de corrent
reactiva, el model dinàmic és el mostrat en (5.66).

L'error que generaran els MOSFETs en la tensió de sortida dependrà majoritàriament del valor
de Rds(ON), i per tant del corrent de càrrega [Al11],[Az94],[Br97]. És lògic pensar que l'augment
de potència de treball farà augmenta la severitat d'aquest error, i per tant també s'haurà de
tenir en compte la influència de l'índex de modulació m. Pel que fa a l'angle de desfàs  s'ha
vist la seva importància a l'hora de magnificar els efectes de reducció o compensació de l'error
per part de les combinacions reactives del sistema.
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5.2-1.2.

Gènesis de l'Error Rds(ON) dels MOSFETs

Per tal d'avaluar els efectes de la Rds(ON) dels MOSFETs, és necessari analitzar el
comportament d'aquests commutadors durant l'operació normal del sistema. La caiguda de
tensió en els causada pels MOSFETs és màxima en els estats alts i baixos per dos motius:
Durant l'aplicació dels estats alts i baixos la impedància que presenten els MOSFTETs és
màxima, ja que actuen a l'hora 4 commutadors. A més, quan s'apliquen els estats alts o baixos,
el corrent que circula pel sistema és el màxim amb el que la caiguda de tensió també serà
màxima. És en aquests estats i en els mitjos-positius i mitjos-negatius on cal prestar especial
atenció als fenòmens que tenen lloc en el senyal PWM de sortida. La figura 5-46 mostra el
interval de senyal PWM de sortida pre-filtre corresponent a un senyal referència d'entrada de
1kHz, modulat amb una fSW = 200kHz per un sistema de 8Ω de càrrega i una tensió de bus
VDC=100V. Els valors de m i  prenen valors ideals de m=1 i =0°. Per tal de magnificar els
efectes de les caigudes de tensió degudes a la Rds(ON) dels MOSFETs, aquestes prenen un valor
(exagerat i poc real per un dispositiu real) de 1Ω.

Figura 5-46: Efectes de la Rds(ON) en la VOUT-PWM

La figura mostra com l'aplicació dels estats alts i baixos implica les majors pèrdues de tensió
en el sistema. Durant l'aplicació dels estats mitjos-positius i mitjos-negatius, són 3 els
commutadors en estat de conducció, amb el que l'error és lleugerament inferior passant a ser
mínim, però no nul, pels estats nuls, on són tant sols 2 els commutadors en conducció. La
figura 5-47 mostra els estats que participen en cada una dels diferents trams d'error.

Figura 5-47: Participació dels MOSFETS en el senyal VOUT-PWM
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Els estats alts i baixos T1T2 T3' T4' i T3 T4 T1' T2' tenen una participació del 100% pels seus estats,
no és el cas dels estats dobles mitjos-positius i mitjos negatius, on la participació de cada un
dels estats dobles es del 50% pel mateix nivell de tensió de sortida, essent la seva aplicació
alternada i pivotant sobre el vector alt o baix corresponent.
L'estat nul te un comportament doble. En funció del sentit del corrent sempre condueixen 2
dels 4 commutadors que el defineixen.
La figura 5-48 mostra l'error VPWM(IDEAL) - VPWM(REAL) sota les condicions de operació de la
figura 5-47

Figura 5-48: Error Rds(ON) entre PWM(IDEAL) i PWM(REAL)

Del senyal PWM de sortida i del seu error, es pot interpretar que els principals efectes de la
Rds(ON) es presenten al voltant del valor de pic del corrent de sortida.
La figura 5-49 mostra els de sortida VOUT(IDEAL) i VOUT(REAL), aquest últim amb els efectes de la
Rds(ON) per les condicions anteriors de la figura 5-48 i utilitzant un filtre de demodulació ideal
amb fC = 20kHz i FILTRE = 0°.

Figura 5-49: VOUT(REAL) (Blau) i VOUT(IDEAL) (Vermell)

La figura mostra com el principal efecte de l'error generat per la Rds(ON) és el d'una atenuació
del valor de tensió de sortida post-filtre VOUT.
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No s'aprecien errors en el factor de forma del senyal que facin pensar en que aquest error
aporti un alt valor distorsionant en quant a components freqüencials.
El valor de la component fonamental de l'error VOUT produït entre dos senyals com el que
mostra la figura 5-49 pot ser expressat de forma aproximada com:

Amb el que es considera el pitjor dels casos fixant com a punt de referència l'error en
l'aplicació dels estats alts i baixos.
L'error VOUT (Rds(ON)) en el senyal VOUT de sortida es mostrat a la figura 5-50 per diferents valors
de Rds(ON) (1Ω, 0.5, 0.1Ω) sota les mateixes condicions de simulació que la figura 5-46

Figura 5-50: Error VOUT per diferents valors de Rds(ON)

En aquesta figura és pot apreciar com pels 3 senyals d'error existeixen variacions del factor de
forma sinusoïdal al voltant dels canvis de nivell PWM. Aquestes lleugeres variacions de factor
de forma són indicatives de la presència d'un lleuger contingut harmònic.
El valor de l'error VOUT
harmònic) és:

(Rds(ON)

per les dues primeres components harmòniques (3er i 5é
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Amb el que l'expressió de l'error VOUT (Rds(ON)) total pot ser expressada com:

La figura 5-51 mostra l'espectre corresponent als 10 primers harmònics del senyal fIN = 1kHz
pel cas de un valor de Rds(ON) = 1 i sota les condicions de operació de la figura 5-46

Figura 5-51: Espectre del senyal d'Error VOUT

Es pot veure com efectivament la component distorsionant és mínima, essent significativa pel
tercer i cinquè harmònic amb el que queda justificat el fet d'aproximar el valor de l'error
VOUT(Rds(ON)) únicament per les dues primeres components harmòniques. El valor de la
components fonamental de l'error conté una fase de 180° respecte el senyal de referència,
amb el que aquesta component indica el grau d'atenuació que presentarà el senyal de sortida
VOUT.
Els valors de THD que pot produir l'error generat per la Rds(ON) serà degut principalment a
l'atenuació de la component fonamental i no a l'increment de les components distorsionants.

5.2-1.3.

Influència dels Paràmetres Vd-Rd en l'Error generat per la Rds(ON)

És necessari, abans d'avaluar els efectes i dependencies de l'error Rds(ON) dels MOSFETs,
analitzar la influència sobre aquest o la simple aportació de l'error que puguin generar els
díodes de lliure circulació intrínsecs als MOSFETs [Sa10a].
Com s'ha vist a l'apartat 5.1 durant la conducció dels díodes els valors de Vd i Rd d'aquests
díodes aporten un error a la tensió VOUT de sortida. En el cas de l'error generat per la
resistència dinàmica del diode, s'ha demostrat que la magnitud d'aquest error és
menyspreable fins i tot per valors de Rd exagerats respecte els valors típics comercials. És per
aquest fet que l'aportació en forma d'error d'aquest paràmetre del díode no serà tinguda en
consideració i es considerarà de valor ideal Rd = 0Ω·IQ.
Per analitzar els efectes de la caiguda de tensió en directe Vd del díode cal tenir en compte que
els díodes intrínsecs dels MOSFETs tant sols condueixen quan han de recircular corrents
reactius. És per tant una condició necessària que existeixi un angles de desfàs corrent-tensió
|  0°| o bé corrents inductius transitoris de considerable valor.
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És pot considerar que els efectes de Vd en el cas dels MOSFETs és proporcional a l'angle de
desfàs , tot i que també s'ha de tenir en compte que cada estat reactiu conté un nombre de
díodes en conducció diferent, com mostren les expressions (5.66).
La figura 5-52 mostra els efectes de la Rds (ON) i Vd en el cas d'un angle  = 45°, Vd = 2V i
Rds(ON) = 1Ω. La resta de les condicions de operació són idèntiques a la figura 5-46.

Figura 5-52: Influència de l'angle de fase en els efectes de la Rds(ON)

La fase existent entre la tensió i la corrent provoca un desplaçament del punt d'actuació de la
màxima atenuació generada per la Rds(ON), aquesta és observable clarament pels estats alt i
baix, on la màxima atenuació queda desfasada respecte els /2 del període. En el senyal PWM
de sortida pre-filtre, no s'aprecien efectes de la Vd.
Per tal de poder identificar i quantificar els efectes independents de la tensió Vd = 2V en els
díodes, la figura 5-53 mostra el simultàniament els senyals temporals VOUT(Rds(ON)) o senyal de
sortida post-filtre amb els efectes de Rds(ON)=1 i VOUT(Vd + Rds(ON)) o senyal de sortida post-filtre
amb els efectes de Rds(ON)=1 i Vd =2V.

Figura 5-53: Efectes Reactius en VOUT de Rds(ON) i Vd+Rds(ON)
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La figura 5-53 mostra com la diferència de les dues senyals és imperceptible, per aquest fet, en
la figura 5-54 es realitza la diferència o error entre els dos senyals.

Figura 5-54:Error entre els Efectes Reactius en VOUT de Rds(ON) i Vd+Rds(ON)

l'Error aportat per la tensió Vd a l'error generat pel MOSFET i la seva Rds(ON) és d'un 0.15% en
el pitjor dels casos, l'espectre de la figura 5-55 mostra com l'error que aportarà aquesta tensió
del díode és menyspreable amb un valor d'un 0.07%.

Figura 5-55: Espectre de l'Error entre VOUT amb Rds(ON) i Vd+Rds(ON)

Els efectes de la tensió Vd en el cas dels MOSFETs són d'una magnitud tant baixa degut a que
tant sols hi són presents durant el temps en el que actuen els estats reactius, que és molt poc
respecte al temps en que actuen els estats actius i per tant prenen protagonisme els efectes de
la Rds(ON) [Her91],[Ray95],[Sai07]. Car recordar, que les expressions (5.66) mostraven un
comportament contrari i de compensació entre els efectes de la Rds(ON) i els de la tensió Vd.
Els resultats mostren que la curta durada de les recirculacions de corrent reactiva a través dels
díodes provoca una contribució molt baixa de l'error generat pels díodes dels MOSFETs. D'ara
endavant, els efectes de Rd i Vd, en quant a generació d'error, dels díodes paràsits dels
MOSFETs, no seran tinguts en compte per l'avaluació dels efectes de la Rds(ON) i la seva
dependència d'altres paràmetres i factors del sistema. Es consideraran una tensió i resistència
dinàmica ideal Vd = 0V i una Rd = 0·IQ
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5.2-1.4.

Avaluació de l'Error generat per la Rds(ON)

Un cop presentats els efectes genèrics de la resistència en conducció Rds(ON) dels
commutadors MOSFET en una topologia Full-Bridge DCI-NPC, així com la seva gènesis i
dependència o influencia d'altres paràmetres com la tensió Vd i resistència Rd dels díodes
intrínsecs dels MOSFET, cal avaluar-los sota diferents condicions d'operació per tal d'establir
els valors màxims de variació d'errors VOUT i THD que poden produir els elements
commutadors en la senyal de sortida VOUT. Aquests resultats permetran establir uns
prestacions finals del sistema tenint en compte el grau d'afectació d'aquests errors.
Com s'ha mostrat, els efectes de la resistència de conducció Rds(ON) del MOSFET provoca unes
caigudes de tensió en el senyal PWM de sortida pre-filtre. Aquestes caigudes de tensió no són
constants i varien la seva severitat dinàmicament en funció de l'estat dels commutadors
aplicat al sistema. Per altra banda, per tots els estats, la severitat d'aquest error és
proporcional a la corrent que hi circula pel sistema en el mateix moment, per tant, la potència
de treball, la tensió de treball VDC i el valor de la càrrega són paràmetres sensibles a ser
estudiats ja que provocaran en els errors VOUT i THD variacions del seu valor. Cal pensar
també que l'índex de modulació, així com l'angle de desfàs tensió-corrent (com ja s'ha
demostrat) també tindran la seva influència en el comportament d'aquests errors deguts a la
Rds(ON).
Per avaluar l'evolució de VOUT i THD per diferents potència de treball, s'han considerat 2
escenaris, 2.5kW i 1kW. El primer (2.5kW) mitjançant una tensió de bus VDC = 200V amb una
càrrega de 8 (ILOAD =25A), el segon (1kW) mitjançant una tensió de bus VDC=100V amb una
càrrega de 8 (ILOAD =12.5A). Amb aquest tipus d'operació (carrega constant), la potència
entregada es controla mitjançant la tensió de bus o l'índex de modulació. Els diferents valors
de Rds(ON) avaluats són Rds(ON) = [10m, 100m, 1]. La resta de paràmetres són: m = 1,
=0°, fIN =1kHz i fSW=200kHz. La taula 5-14 mostra el mapa de simulacions realitzades per
l'avaluació dels errors provocats per la Rds(ON) en funció de la potència de treball, així com els
resultats.
TAULA 5-14: Mapa de simulacions per l’avaluació de la Rds(ON)

Com es pot observar als resultats de la taula 5-14, per definició, els errors VOUT i THD
mostren la diferencia entre el senyal VOUT(REAL) i el senyal VOUT(IDEAL) expressat en funció del total
de tensió disponible segons l'índex de modulació m i el valor de bus VDC. És per aquest fet que
un augment de tensió o de potència implica un augment, en el mateix grau, de corrent i per
tant, un augment proporcional de l'error. Si aquest es expressat en funció de la tensió de bus
VDC, no existirà diferència alguna entre l'error generat per la Rds(ON) a diferents potències.
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La figura 5-56 mostra els resultats dels errors VOUT i THD generats per la Rds(ON) per una
potència de treball de 1kW (VDC = 100V)

Figura 5-56: VOUT i THD per 1kW i diferents valors de Rds(ON)

La figura 5-56 mostra com per valor típics de Rds(ON) el THD generat és inferior al valor màxim
recomanat per la normativa de 1%. De la mateixa manera, per valors típics (Rds(ON) < 100m)
l'error d'amplitud es situa molt per sota del valor llindar normatiu del 15%.
Treballant a igualtat de tensió de bus VDC el valor del corrent de càrrega depèn exclusivament
del valor resistiu d'aquesta. La figura 5-57 mostra l'error d'amplitud VOUT en funció de
diferents valors de Rds(ON) i RLOAD per un punt d'operació de VDC = 100V.

Figura 5-57: VOUT per diferents valors de Rds(ON) i RLOAD

Els resultats anteriors mostren que la resistència en conducció Rds(ON) dels elements
commutadors MOSFET afecten principalment a l'amplitud de sortida del senyal VOUT post-filtre,
essent el valor de VOUT el que major variació presenta. Els valors de THD es mostren per sota
del valor llindar de 1% per valors típics i molt grans de Rds(ON), en canvi, l'error VOUT presenta
un creixement molt ràpid en d'interval de valors de Rds(ON) típics, tot i que es manté també
sempre amb valors inferiors al valor llindar del 15%.
Per valors alts de Rds(ON), Rds(ON) = 200m, els valors són: THD < 0.75% i VOUT < 10% per un
amplificador DCI-NPC Full-Bridge treballant amb una VDC = 100V i RLOAD = 8 (1kW)
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5.2-1.5.

Influència de l'Índex de Modulació m en l'Error generat per la Rds(ON)

En l'apartat anterior s'ha analitzat i avaluat l'efecte del valor de Rds(ON) en funció de
paràmetres com la potència o la tensió de treball i la càrrega. En un sistema com aquest, on la
disponibilitat d'una proporció determinada de la tensió disponible depèn d'un paràmetre com
l'índex de modulació, és imperatiu l'estudi de la variabilitat dels efectes de la Rds(ON) dels
MOSFETs en funció d'aquest índex.
Com s'ha vist, la magnitud dels errors VOUT i THD depèn directament del valor del corrent de
càrrega, amb el que una variació de l'índex de modulació del tipus m < 1 provocaria una
disminució de la corrent de càrrega i per tant una disminució dels errors deguts a la resistència
en conducció dels commutadors.
Per una banda la reducció en els valors dels VOUT i THD pot ser justificada, com s'ha
comentat, per la reducció del corrent de càrrega, per altra banda, tot i que està íntimament
relacionat, la reducció de l'índex de modulació disminueix el temps d'aplicació dels estats alt i
baix en el sistema, amb el que es minimitzen els efectes, en quant a error provocar per la
Rds(ON), d'aquestos estats, que són els mes importants. La figura 5-58 mostra la diferència de
temps d'aplicació d'estats en el senyal PWM de sortida pre-filtre, per m = 0.6 i m=0.3. La resta
de paràmetres d'operació són: VDC = 100V, RLOAD=8, Rds(ON) = 100m, fIN=1kHz, fSW=200kHz.

Figura 5-58: VOUT-PWM per diferents valors de l'Índex de Modulació (m=0.6 i m=0.3)
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Com es pot observar, el temps d'aplicació d'estats alts i baixos decreix amb l'augment del
temps d'aplicació d'estats mitjos (positius i negatius) i nuls. Per m = 0.3, s'han extingit
completament els estats alts o baixos, generant així una modulació PWM equivalent a un
amplificador Classe-D de 2 nivells. També es pot apreciar en els dos casos com l'atenuació dels
polsos PWM deguda a la caiguda de tensió en les Rds(ON) dels MOSFETs és pràcticament
inapreciable. La figura 5-59 mostra els diferents senyals d'error d'amplitud per les condicions
de treball anteriors, amb una Rds(ON) = 100m i m = [1, 0.6, 0.3]

Figura 5-59: VOUT per diferents valors de l'Índex de Modulació

Amb la disminució de l'índex de modulació m, a més de reduir el valor de l'error d'amplitud, el
factor de forma tendeix a una funció tonal, amb el que cal esperar una reducció del 3er i 5é
harmònic en l'espectre de THD.
La figura 5-60 mostra l'evolució de l'error VOUT per valors de m = [1, 0.6, 0.3], avaluat per
diferents valors de Rds(ON) i sota condicions de potència de VDC = 100V i RLOAD=8 (1kW). La
figura 5-61 mostra l'evolució de l'error THD sota les mateixes condicions. Els resultats
numèrics de les simulacions corresponents a les figures 5-60 i 5-61 es mostren a la taula
següent:
TAULA 5-15: Resultats de les simulacions
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Figura 5-60: VOUT per diferents valors de Rds(ON) i m

Figura 5-61: THD per diferents valors de Rds(ON) i m

Els resultats de la figura 5-60 confirmen la disminució dels efectes de la resistència en
conducció dels MOSFET per índex de modulació inferiors a la unitat, com ja passava operant
amb m = 1, per valors típics de Rds(ON) en dispositius de potència els valors de VOUT es
mantenen per sota el 10%.
Els resultats de la figura 5-61 mostren també la disminució del THD per sota de 1% fins i tot per
valors de Rds(ON) = 1 i m = 0.3. És evident que el interval útil de treball de l'índex de
modulació és del 1 - 0.6 amb el que segons els resultats, per un m=0.6, s'obtenen valors de
THD de l'ordre del 0.6%.
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Les figures 5-62 i 5-63 mostren l'evolució del contingut harmònic, fins a la 10ª component, per
diferents valors de m i Rds(ON) = 100m. En el cas de la figura 5-62 les condicions de treball
són de càrrega constant RLOAD = 8 i VDC = 100V. Per la figura 5-63 les condicions de treball són
de Potència entregada constant POUT = 1kW i VDC = 100V.

Figura 5-62: Distribució Espectral de VOUT per diferents m

Figura 5-63: Distribució Espectral de VOUT per diferents m i 1kW

Els resultats mostrats a la figura 5-62 i figura 5-63 mostren la gran importància del tipus
d'operació que tingui el sistema d'amplificació. En un sistema de càrrega constant, un
decrement de la tensió disponible al bus o de l'índex de modulació, implica un decrement de la
corrent a la càrrega i per tant de la potència elèctrica i de so subministrada. En aquest
escenari, el THD baixarà degut a la disminució de l'error VOUT .

262

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

Capítol 5. Fonts d'Error en l'Etapa de Potència DCI-NPC
Com es pot observar, per qualsevol valor de m, l'increment de les components distorsionant és
pràcticament nul, tenint en compte que tant el 3er com el 5é harmònic, sí presenten un
augment mesurable però menyspreable.
En una operació on la consigna del sistema es la potència entregada a la càrrega, una
disminució de la tensió del bus o de l'índex de modulació implicarà un augment del corrent
injectat a la càrrega, amb l'objectiu de mantenir la potència de sortida constant. Aquest
augment de corrent, com és lògic, magnificarà els efectes de la Rds(ON) dels MOSFETs.
Aquest creixement, però, es veu frenat amb la disminució de l'índex de modulació per sota de
m = 0.4 degut a que deixen d'aplicar-se els estats alts i baixos del sistema, amb el que deixen
de participar les atenuacions de tensió de pols PWM més importants. l'error VOUT augmentarà
suaument a partir de m<0.4 i el THD del senyal d'error augmentarà per l'atenuació de la
component fonamental, ja que el contingut harmònic distorsionant no es veu incrementat
notablement sota aquests tipus d'operació.

5.2-1.6.

Influència de l'Angle  ° en l'Error generat per la Rds(ON)

L'angle de desfàs tensió-corrent o angle reactiu, afecta al temps d'aplicació dels estats actius o
reactius. Un mateix estat dels elements commutadors de l'amplificador es pot donar per
corrent actiu o reactiu. Com s'ha mostrat anteriorment, les combinacions actives i reactives
fixen la mateixa tensió ideal PWM de sortida, però, els efectes de paràmetres com la R ds(ON)
dels MOSFETs, la tensió Vd o la resistència Rd dels Díodes intrínsecs als MOSFETs, poden arribar
a ser complementaris. L'existència de corrents reactius i per tant d'angle de desfàs , implica la
conducció dels Díodes de lliure circulació, amb el que entren en joc els efectes de la tensió en
directe Vd i la resistència dinàmica Rd, a més, les expressions que regeixen l'error de tensió al
senyal de sortida PWM pre-filtre, passen a ser diferents i a contenir termes de compensació
dels efectes generats durant la circulació activa, com mostra la figura 5-64

Figura 5-64: Distribució Analítica de les fonts d'Errors del MOSFET

Els efectes de la tensió Vd i la Rd han estat avaluats anteriorment arribant a la conclusió de que
l'aportació en forma de error d'aquests dos paràmetres és menyspreable deguda la seva
magnitud, respecte a la magnitud dels efectes de la Rds(ON) i el curt interval de temps durant
el qual es donen. És però l'efecte de compensació dels termes -Rds(ON)·ILOAD el que pot arribar
a compensar completament els errors generats pel MOSFET durant la conducció activa.
En base a aquesta afirmació, és pot aproximar l'error total produït per la Rds(ON) dels
MOSFETs com la diferència dels errors produïts durant la conducció activa i la conducció
reactiva o de compensació.
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L'expressió de l'error VOUT(ACTIVA)(Rds(ON)) ha estat presentada en (5.71) i per avaluar l'expressió
VOUT(REACTIVA)(Rds(ON)) cal analitzar el comportament de la seqüència PWM de sortida amb un
angle de desfàs genèric.
Si es considera un angle de desfàs genèric Z i una seqüència de modulació tal com la mostrada
a la figura 5-65. Mentre la tensió de referència sigui positiva i el corrent no assoleixi el
semiperíode positiu, els estats aplicats seran els S0(R) o estan nul-reactiu, els estats +SMa(R) i
+SMb(R) o estats mitjos-positius reactius i l'estat SP(R) o estat alt-reactiu.
Aquests estats produeixen (segons el model aproximat) els efectes inversos o complementaris
als mateixos estats però en conducció activa.

Figura 5-65: Influencia de l'angle de fase en la participació dels MOSFETs

Tenint en compte que l'angle Z es pot calcular com:

Es pot calcular el valor de VOUT(REACTIVA)(Rds(ON)) si es ponderen els seus efectes tenint en compte
la proporció del període durant actuen els estats reactius. Així doncs, l'expressió quedaria com:

264

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

Capítol 5. Fonts d'Error en l'Etapa de Potència DCI-NPC
5.2-1.6.1.

Gènesis de l'Error generat pel trr dels MOSFET-Díodes

A més dels efectes complementaris deguts a la Rds(ON) dels MOSFETs o als efectes de la Vd i Rd
dels Díodes, els intervals de conducció reactiva també presenten altres fenòmens que afecten
en forma d'error a l'amplitud del senyal de sortida VOUT i a la qualitat del senyal THD. El més
important d'aquests fenòmens és el temps de recuperació en inversa o tRR dels díodes de lliure
circulació dels MOSFETs [Con93],[Dra01],[Gi04]. A l'apartat 5.1-6 es van estudiar i analitzar els
efectes del tRR durant les commutacions. Aquests efectes es traduïen en curt-circuits de poca
durada i per tant en petites zones mortes o de tensió cero de sortida. En regim permanent,
aquests curt-circuits provocaven una atenuació del valor mig de la tensió de sortida
[Ha98],[Ia01]. Aquests efectes són els mateixos que produeix el tRR dels díodes de lliure
circulació dels MOSFETs, però en aquest cas, aquests, i per tant els seus efectes, únicament
actuen durant la circulació de corrents reactives [Lu04],[Mou02].
Són precisament aquests efectes l'objecte d'algunes de les recomanacions fetes en
publicacions tècniques i científiques [An05], és per tant, una font d'error crítica i poc analitzada
sota el punt de vista dels experts en la matèria dels amplificadors de so commutats.
La problemàtica rau en el fet topològic de que un cop han circulat corrent reactiu els díodes
dels MOSFETs, aquests queden durant un temps aproximat tRR en estat de circulació inversa, i
per tant, en curt-circuit drenador-surtidor del MOSFET. Si aquest estat coincideix amb la
commutació a ON de l'altre commutador de la mateixa rama (en el cas d'una topologia en
Classe-D típica), es produirà un curt-circuit franc del bus de contínua [Str94]. En el cas de la
topologia DCI-NPC aquesta problemàtica presenta la complicació afegida de disposar de varis
estats aplicables i per tant diferents combinacions circuitals en l'amplificador[Na81]. Per cada
estat del sistema, la tensió de sortida afectada pels efectes del tRR dels díodes dels MOSFETs és
diferents, amb el què resulta necessari dividir l'estudi i la problemàtica en dos escenaris. El
primer dels escenaris es defineix per l'existència d'estats mitjos i nuls en la tensió de sortida. El
segon escenari correspon a l'aplicació d'estats mitjos i alts / baixos. En el primer cas
l'amplificador està modulant un senyal corresponent a una tensió mitja de sortida
[0V-(VDC/2)], en el segon cas, el sistema modula per assolir tensions en d'interval
[(VDC/2)- (VDC)]. En el primer dels escenaris, si se suposa l'existència d'un interval de
conducció reactiva, es van alternant els estats nuls amb els estats mitjos dobles, de manera
que per un semiperíode positiu on el corrent encara no ha assolit un valor positiu s'alternen els
estats mitjos-positius reactius amb la circulació de corrent a través de D1'T2'-DT1DT2 i els estats
nuls amb D1'T2'-T3 D2 i el curt-circuit que es produeix en DT1(Trr) DT2(Trr) - T3D2 per la recuperació
en inversa dels díodes dels commutadors T1 i T2.
Durant l'aplicació de l'altra combinació de mitjos-positius reactius DT4' DT3' -T3D2 amb el que
durant la següent commutació a l'estat nul D1'T2'-T3 D2 el curt-circuit es produirà a través de D1'
T2'-DT3 (Trr) DT4 (Trr). Aquesta seqüència es repetirà mentre el corrent mantingui el seu estat
reactiu. En els dos casos, el curt-circuit que es produeix és el d'un dels dos condensadors del
DC-Bus i per tant d'un valor absolut de VDC/2. La durada d'aquest escenari queda fixada per
l'angle reactiu ° , i tenint en compte que la durada total del interval de modulació estats nuls estats mitjos té una durada de:
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La figura 5-66 mostra el interval de modulació corresponent a l'escenari on la corrent reactiva
queda exhaurida abans de λ°.

Figura 5-66: Primer Escenari de Participació dels MOSFETs

La figura 5-67 mostra la seqüència de commutacions, conduccions i curt-circuits que tenen lloc
durant aquest interval.
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Figura 5-67: Generació de Curt-Circuits trr en el primer Escenari
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En el segon dels escenaris, si es suposa l'existència d'un interval de conducció reactiva, i es
manté la part d'interval corresponent a la figura 5-68, els estats alts/baixos es van alternant
amb els estats mitjos dobles, de manera que per un semiperíode positiu on el corrent encara
no ha assolit un valor positiu s'alternen els estats mitjos-positius reactius amb la circulació de
corrent a través de D1'T2'-DT1DT2 i els estats alts amb DT4' DT3' - DT2 DT1 i el curt-circuit que es
produeix en DT1'(Trr) DT2'(Trr) - T3D2 per la recuperació en inversa dels díodes dels commutadors
T1' i T2'.
Durant l'aplicació de l'altra combinació de mitjos-positius reactius DT4' DT3' -T3D2 amb el que
durant la següent commutació a l'estat alt DT4' DT3' - DT2 DT1 el curt-circuit es produirà a través
de D1' T2'-DT3' (Trr) DT4' (Trr).
Aquesta seqüència es repetirà mentre el corrent mantingui el seu estat reactiu. En els dos
casos, el curt-circuit que es produeix és el d'un dels dos condensadors del DC-Bus i per tant
d'un valor absolut de VDC/2.
La durada d'aquest escenari queda fixada per l'angle reactiu °- λ° , i tenint en compte que la
durada total del interval de modulació estats alts/baixos - estats mitjos te una durada de:

La figura 5-68 mostra el interval de modulació corresponent a l'escenari on la corrent reactiva
queda exhaurida abans de °.

Figura 5-68: Segón Escenari de Participació dels MOSFETs

La figura 5-69 mostra la seqüència de commutacions, conduccions i curt-circuits que tenen lloc
durant aquest interval.
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Figura 5-69: Generació de Curt-Circuits en el Segón Escen
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5.2-1.6.2.

Model i Avaluació de l'Error generat pel trr dels MOSFET-Díodes

A l'hora de calcular l'error en valor mig que genera el tRR dels díodes de lliure circulació
intrínsecs als MOSFETs, es pot utilitzar la mateixa expressió (5.31), presentada en l'apartat dels
5.1-6, però, ponderada mitjançant un factor depenent dels intervals i angles d'actuació de les
combinacions reactives i per tant dels díodes. L'expressió per l'error mig ponderat VOUT (Trr, Tsw)
queda com:

On PND és el factor de ponderació de l'error i depèn directament dels diferents angles
d'aplicació dels estats reactius.

El factor relatiu d'afectació en funció de la proporció de temps d'aplicació respecte el període
de commutació respon a:

La taula 5-16 mostra el mapa d'avaluació dels efectes del tRR en quan a THD i VOUT. S'ha
avaluat un interval de valors de tRR = [20ns,50ns,100ns,150ns,200ns,500ns,1μs] per unes fSW =[
100kHz, 200kHz, 400kHz]. Les condicions de treball són VDC = 100V, fIN =1kHz, RLOAD = 8 (1kW),
Vd = 0V, un factor αPNDMOS = 0.008 i un valor típic de LLOAD = 35µH.
TAULA 5-16: Mapa d’avaluació dels efectes del tRR

Trr [ns]
0
20
50
100
150
200
500
1000

ε Vo @
100kHz
0,000%
0,002%
0,004%
0,008%
0,012%
0,016%
0,040%
0,080%

ε Vo @
200kHz
0,000%
0,003%
0,008%
0,016%
0,024%
0,032%
0,080%
0,160%

ε Vo @
400kHz
0,000%
0,006%
0,016%
0,032%
0,048%
0,064%
0,160%
0,320%

εTHD @
100kHz
0,000%
0,001%
0,002%
0,004%
0,007%
0,009%
0,024%
0,052%

εTHD @
200kHz
0,000%
0,002%
0,004%
0,009%
0,014%
0,019%
0,052%
0,127%

εTHD @
400kHz
0,000%
0,004%
0,009%
0,019%
0,029%
0,040%
0,127%
0,470%

Per tal d'analitzar l'error d'amplitud generat pels efectes del tRR dels díodes dels MOSFETs,
s'han realitzat unes simulacions multi-paràmetre on s'ha avaluat aquest error en funció d'un
interval de càrrega reactiva WL/R = [0.01, 0.6, 1, 10], on 0.01 correspondria a una càrrega
pràcticament resistiva i per tant un corrent reactiu gairebé nul, i un factor de 10 correspondria
a una càrrega pràcticament inductiva amb un gran angle de desfàs tensió-corrent. Aquesta
variació de càrrega ha estat simulada fent servir diferents temps tRR i freqüències de
commutació.
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Aquests paràmetres han estat vinculats mitjançant el factor trr (5.79). La resta de les
condicions d'operació són VDC = 100V, fIN = 1kHz. La figura uu mostra els resultats de l'avaluació
multi-paràmetre de l'error generat pel tRR dels díodes dels MOSFETs.

Figura 5-70: Distribució Espectral en funció de trr i L/R

La figura 5-70 mostra com per valors inductius molt baixos, la corrent es plenament activa i per
tant l’existència de circulació reactiva i de curt-circuits generats pel tRR és inexistent. A mesura
que la corrent adquireix component reactiva, augmenta el interval de temps durant el qual
existeix circulació a través dels díodes, amb el que augmenta l’error provocat pel temps de
recuperació en inversa. Aquest error manté el seu valor per sota del 4% per valors de t RR i fSW
típics en sistemes commutats d’amplificació de so (tRR < 100ns, fSW≃ 200kHz) i càrregues
típicament electroacústiques (ωL/R) < 10.
En qualsevol cas, el tRR no es mostra com una font d’error crítica, tot i que s’ha de relativitzar la
seva importància ja que els seus valors d’error d’amplitud VOUT (Trr, Tsw) queden molt llunys del
llindar normatiu del 15% però s’ha de tenir en compte que aquests valors tan baixos són
principalment deguts al poc temps durant el qual actuen els díodes.
Per tal d’analitzar els efectes del temps de recuperació en inversa dels díodes dels MOSFETs en
el THD de l’error d’amplitud THD(Trr, Tsw), es pot utilitzar l’expressió presentada en 5.1-6 però
amb la ponderació PNDMOS.

Amb el que el THD pot ser expressat com:
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La figura 5-71 mostra els efectes del tRR en quant a la qualitat de l’espectre de l’error THD(Trr,
Tsw), les condicions sota les quals s’ha avaluat aquest error són les de tRR = 100ns, fSW=200kHz,
m=1, VDC=100V i el factor de càrrega (ωL/R) = [0 – 10].

Figura 5-71: THD en funció del factor de càrrega L/R

Tal i com mostra la figura 5-71 per sobre d’un factor de càrrega WL/R = 5 el THD total no
supera el llindar normatiu de 1%. Aquest punt correspon amb una impedància resistiva de
càrrega RLOAD = 8Ω i una fSW=200kHz a una impedància màxima inductiva del transductor
electroacústic LLOAD < 32µH. És per tant el tRR dels díodes intrínsecs dels MOSFETs, un
paràmetre poc crític en quant a distorsió harmònica o error en la qualitat del senyal de sortida
i per tant del so, però és important analitzar i valorar aquest aspecte en el procés de disseny i
de selecció de components per tal de minimitzar els seus efectes.

5.2-2. Errors generats per les Característiques Dinàmiques del MOSFET
El comportament d'un transistor MOSFET és més ràpid que el dels transistors bipolars degut a
que estan lliures dels fenòmens de difusió del portadors minoritaris, principals causants dels
retards de commutació d'aquest semiconductor. Donat que el MOSFET és un commutador
destinat en la gran majoria dels casos a treballar en aplicacions d'alta freqüència de
commutació, resulta interessant diferencia i ampliar l'estudi del fenomen de la commutació
com a font d'errors, principalment error de temps PTE [Ni98], [Sa10a]. Degut a l'estructura
interna del MOSFET, aquest presenta una sèrie d'element paràsits que fixen i limiten les seves
característiques dinàmiques o de commutació. La figura 5-72mostra els diferents elements
capacitius paràsits que apareixen en el procés de fabricació [Mo03],[Ya10].

Figura 5-72: Distribució de Capacitats Paràssites en el MOSFET
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Els valors de les capacitats queden determinats per l'estructura del MOSFET, els materials de
fabricació i la tensió de treball. Aquestes capacitats són independents de la temperatura amb
el que es pot afirmar que la velocitat de commutació d'un MOSFET és independent de la
temperatura del dispositiu, tot i que el valor de la tensió de threshold, que sí que intervé en el
procés de commutació, sí que presenta una dependència tèrmica.
Les capacitats Cgs i Cgd varien amb la tensió aplicada al dispositiu degut a que estan afectats per
les capes de deflexió del dispositiu [Do06],[Gr06]]. Un valor molt baix de Cgd minimitza la
susceptibilitat a dv/dt induïdes en el procés de turn-on. A més, Cgd i Cgs formen un divisor
capacitiu amb el que un gran ratio entre els seus valors produirà una gran immunitat davant
dv/dt [Saa96]. La figura 5-73 mostra el model de capacitats paràsites del MOSFET.

Figura 5-73: Model Paràsit Capacitiu del MOSFET

Els fabricants solen agrupar aquestes capacitats en les seves equivalents vistes pel circuit de
porta o pel circuit de potència, amb el que apareixen 3 capacitats equivalents amplament
utilitzades en la bibliografia, models i documents tècnics i comercials. Aquestes capacitats
equivalents són la Capacitat d'Entrada o Input Capacitance (Ciss), la Capacitat de Sortida o
Output Capacitance (Coss) i la Capacitat de Transferència Inversa o Reverse Transfer
Capacitance (Crss) [Ric95],[Sri10].
La Input Capacitance o Ciss és la capacitat mesurada entre els terminals de porta (gate) i
sortidor (source) amn el drenador-surtidor curt-circuitats pels senyals AC. Aquesta capacitat
està formada pel paral·lel de les capacitats Cgd i Cgs.

Aquesta capacitat ha de carregada a la tensió de threshold per que el dispositiu passi a turnon, i ha de ser descarregada fins a la tensió de Miller o de Plateau, per que el dispositiu passi a
turn-off. La impedància del circuit de driver i el valor de Ciss tenen un efecte directe en els
processos de turn-on i turn-off i els seus retards [Ta81],[Ti11].
La capacitat de sortida o Coss és la capacitat mesurada entre els terminals de drenador i
sortidor amb la porta-sortidor curt-circuitats pels senyals en AC. La capacitat Coss està
formada pel paral·lel de les capacitats Cds i Cgd.

La capacitat de transferència inversa o Crss és la capacitat mesurada entre els terminals de
porta i drenador amb el sortidor connectat a zero. La capacitat Crss és igual a la capacitat Cgd.

Aquesta capacitat molts cops és anomenada Capacitat de Miller i és un dels paràmetres que
més afecta als temps de rise i fall i també al retard del turn-off [We05],[Xiu10].
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5.2-2.1.

Temps de Commutació del MOSFET

La figura 5-74 mostra una seqüència genèrica de commutació turn-ON / turn-OFF tenint en
compte els efectes de les capacitats Ciss, Coss i Crss.
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Figura 5-74: Diagrama de Temps de Commutació del MOSFET
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Durant el interval t1 comença l'impols d'excitació VDRV a la porta del MOSFET, retardat per les
capacitats que conformen la Ciss i la resistència de porta Rg. Aquest interval finalitza quan la
tensió porta-sortidor o VGS assoleix el valor de threshold o VGS(TH) [Dao08],[Do06],[Gr06],[Ya11].
La funció que determina la durada d'aquest interval és:

Al inici del interval de temps t2 la corrent de drenador ID comença a circular, restant-se aquesta
de la corrent del díode equivalent sèrie al drenador. La tensió drenador-sortidor o VDS
disminueix lleugerament degut a l'efecte de la inductància paràsita de drenador LD. La
inductància de càrrega continua a tensió pràcticament nul·la degut a la conducció del díode
equivalent sèrie. La tensió VGS es diferencia lleugerament de la seva corba inicial reduint la
seva pendent degut a la caiguda de tensió produïda pel creixement de la corrent ID a la
inductància paràsita de sortidor LS que s'oposa a la tensió d'excitació. També es retarda
l'augment de la tensió VGS degut a l'absorció de corrent del circuit de driver per part de la
capacitat Cgd causada per la disminució de la tensió de drenador. Aquest últim fenomen de
saturació negativa és conegut com Efecte Miller i la seva incidència en l'allargament del temps
de saturació és menor en quant menor sigui la resistència interna del circuit
driver[Ya11],[Dao08]. La funció que determina la durada d'aquest interval és:

On gFS és el valor de la Transconductància Directa del MOSFET i ILNOM és el valor del corrent
nominal en saturació.
Durant el interval t3 la corrent del díode, desprès d'anul·lar-se, ha assolit el valor invers de
recuperació, quedant lliure de càrrega per suportar tensió. Per tant, la tensió VDS disminueix
ràpidament. L'efecte Miller s'accentua i manté, durant el interval t3, el valor mínim necessari a
VGS per suportar la corrent de càrrega. Al final del interval, la saturació es completa i s'anul·la
VDS. L'efecte Miller desapareix i la tensió de porta queda lliure per aixecar-se fins el valor de
buit del driver, retardada únicament per Cgs [Mat96],[Nar1],[Pe11]. La funció que determina la
durada d'aquest interval és:

Els fenòmens de tall són molt semblants, durant el interval t4 comença a disminuir l'excitació i
en t5 s'assoleix al tensió VGS mínima per mantenir la corrent de càrrega.
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La tensió VDS augmenta i l'efecte Miller de nou governa el procés fins l'instant de temps t6.

És durant el interval t6 on la tensió VDS assoleix el seu valor màxim i la corrent de càrrega
s'extingeixi.

A partir d'aquesta seqüència de commutació, es defineixen 4 temps utilitzats tant en la
documentació tècnica dels fabricant com en el càlcul de les pèrdues provocades per la
commutació. En un principi, aquests temps van ser definits en la bibliografia per una
commutació amb càrrega resistiva i estaven basats en la corrent de càrrega ID, però al llarg de
la última dècada, s'han estès les seves definicions a commutacions de càrrega amb component
resistivo-inductiva. Tal i com mostra la figura 5-74, per tal de poder fer aquesta extensió és
necessari complementar aquestes definicions amb 4 temps més basats en el senyal de tensió
VDS [Ya11],[Mo03],[Do06],[Gr06]
Genèricament hi ha que difer.enciar els temps de retard dels temps d'operació. Els primers
engloben al Temps de retard a la Pujada o Time Delay-Rise (tdr) i al Temps de retard a la
Baixada o Time Delay-Fall (tdf ). Els temps d'operació engloben al Temps de Pujada o Rise-Time
(tr ) i al Fall-Time oTemps de Baixada (tf ) [And11],[Ya11].
La bibliografia defineix al tdr com el temps que triga el corrent ID, des de l'aplicació de la tensió
VGS a la porta, en assolir el 10% del seu valor final nominal. Aquest temps queda definit com
tdr(I) per diferenciar-lo del temps en que triga la tensió VDS en assolir el 10% del seu valor
nominal, des de l'aplicació de la tensió VGS  0V. A aquest temps sel defineix com tdr(V) i no és
un temps estandarditzat tot i que resulta útil en alguns càlculs de pèrdues de potència
[Dao08],[Her91].
Les expressions que permeten aproximar els valors de tdr(I) i tdr(V) són:

El retard en els temps de baixada es defineix com el temps que triga el corrent de càrrega ID en
assolir el 90% del seu valor màxim nominal des de el 100% d'aquest. Aquest temps queda
definit a la bibliografia com tdf (I). Aquest és, amb molta diferència el temps més llarg dels que
defineixen la dinàmica de les commutacions en el MOSFET.
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També es pot definir l'equivalent en quant a tensió VDS com a retard en el temps de baixada de
la tensió, com el temps que triga la tensió VDS en passar del deu valor nominal al 90% d'aquest.
Aquest temps es defineix com
tdf (V) [Bl87],[Kul07],[Ka97],[Hua95],[Mat96],[Mak07].
Les espresions que permeten aproximar els valors de tdf(I) i tdf(V) són:

5.2-2.2.

Model i Avaluació de l'Error generat pels Temps tdr i tdf del MOSFET

Com s'extreu de l'observació de les expressions i de la figura 5-74 el valor del tdf sempre serà
més gran que el temps tdr amb el que la possible compensació d'aquests dos errors sempre
tindrà com a valor residual un error diferencia que pot ser estimat com a:

La figura 5-75 mostra una seqüència genèrica dels senyals PWM corresponents a les dues
rames d'un amplificador Full-Bridge DCI-NPC on s'han marcat els efectes dels temps de retard
a la pujada i la baixada, a més de mostrar la seqüència corresponent al senyal PWM composat
a partir dels senyals de les dues rames.

Figura 5-75: Efectes de l'Error generat per

En el senyal PWM composat, és pot observar com la asimetria existent entre les durades dels
temps de retard tdf i tdr provoca una zona morta residual de valor estimable mitjançant
l'expressió (5.95).
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El valor mig de l'error d'amplitud al senyal de sortida VOUT post-filtre pot ser expressat
aproximadament com l'error mig generat per una zona morta temporal de durada tdrf, tal
com:

On es pot expressar la relació entre el temps tdrf i el període de commutació TSW com:

Per tal d'avaluar els efectes dels tdf i tdr dels MOSFETs en l'error d'amplitud VOUT(tdrf ), s'han
simulat diferents valors de tdrf, tdrf = [0 - 50ns] operant a tres freqüències de commutació
diferents, fSW = [100kHz, 200kHz, 400kHz]. Les condicions d'operació són VDC=100V, RLOAD=8Ω,
fIN=1kHz. La figura 5-76 mostra els resultats de les 3 simulacions.

Figura 5-76: VOUT per diferents valors de tdr i tdf a diferents FSW

Es pot observar com per qualsevol valor dintre del interval de valors simulats de diferència de
temps de retard tdrf, l'error VOUT(tdrf) queda molt per sota del valor llindar del 15%. Per
tecnologies MOSFET de commutació d'alta freqüència, la diferència de temps tdrf , típicament
es situa per sota dels 15ns, amb el que els valors d'error es situen per sota del 1% per
freqüències de commutació típiques en aquests tipus d'aplicacions.Aquestes conclusions
queden reforçades si s'analitza l'evolució de l'error VOUT(tdrf) en funció del factor tdrf ,
prenent aquest valors dintre del interval tdrf = [0 - 20·10-3]. La figura 5-77 mostra els
resultats d'aquesta avaluació.

Figura 5-77: VOUT per diferents valors de tdrf
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Per freqüències de commutació típiques en aplicacions d'amplificació PWM de so i valors
també típics de temps de commutació dels MOSFETs d'alta velocitat i potència, el factor tdrf
difícilment assolirà valors superiors a 15·10-3 amb el que l'error VOUT(tdrf) sempre es mantindrà
per sota del 2%, confirmat així les conclusions extretes dels resultats mostrats a la figura 5-76.
Mitjançant la transformació de l'expressió (5.95) al domini freqüencia-discret, és possible
calcular el valor de l'error VOUT(tdrf) per cada una de les components freqüencials. L'expressió
un cop transformada es mostra com:

Amb el que és pot calcular una funció específica per calcular el THD de l'error VOUT(tdrf) o
THD(tdrf) .

Mitjançant la funció (5.98) és possible avaluar els efectes dels temps de retard tdf i tdr dels
MOSFETs en el THD de l'error que genera la diferència entre ells. La figura 5-78 mostra els
resultats d'avaluar l'error THD(tdrf) en funció del factor tdrf , prenent aquest valors dintre del
interval tdrf = [0 - 25·10-3].

Figura 5-78: THD per diferents valors de tdrf

Per freqüències de commutació típiques en aplicacions d'amplificació PWM de so i valors
també típics de temps de commutació dels MOSFETs d'alta velocitat i potència, el factor tdrf
difícilment assolirà valors superiors a 15·10-3 amb el que l'error THD(tdrf) sempre es mantindrà
per sota del 1%. Per valors realistes de tdrf <10·10-3 l'error THD(tdrf) es manté per sota del
valor llindar del 0.6%. És per tant, el factor diferència de temps de retard tdrf un paràmetre
crític en quant al seu comportament com a font d'error, i per tant ha de tenir-se molt en
compte en les fases de disseny i selecció de tecnologies i components per tal de poder-lo
minimitzar amb un disseny i selecció òptima de components.
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5.2-2.3.

Model i Avaluació de l'Error generat pels Temps tr i tf del MOSFET

Dintre dels denominats Temps d'Operació, la bibliografia defineix el Temps de Pujada o RiseTime (tr) com el temps que triga el corrent ID en assolir el 90% del seu valor nominal màxim
partint del 10% d'aquest valor. Aquest temps queda definit com tr(I). De manera anàloga, es
pot definir el tr(V) com el temps que triga la tensió VDS en assolir el 90% del seu valor nominal
partint del 10% del mateix. Les expressions que permeten aproximar els valors de tr(I) i tr(V)
són:

El temps de baixada o Fall-Time (tf ) es defineix com el temps que triga el corrent de càrrega ID
en assolir el 10% del seu valor nominal màxim partint del 90% del mateix. Aquest temps queda
definit com tf (I). També es pot definir el temps de baixada de la tensió VDS o tf (V) com el temps
que triga la tensió VDS en assolir el 10% del seu valor nominal partint del 90% del seu valor. Les
expressions que permeten aproximar els valors de tf(I) i tf(V) són:

Com s'extreu de l'observació de les expressions i de la figura 5-74 els temps tr i tf sempre seran
molt similars, amb el que la possible compensació d'aquests dos errors sempre tindrà com a
valor residual un error diferencia pràcticament nul, que pot ser estimat com a:

Assumint que en les tecnologies actuals MOSFET de commutació d'alta velocitat els valors de
temps de pujada i baixada són molt baixos i similars entre ells, es pot concloure que els efectes
d'aquests temps de commutació dels MOSFETs, sobre els errors THD(trf) i VOUT(trf) poden
expressar-se com:

Amb el que els temps tr i tf es poden considerar menyspreables com a fonts d'error objecte
d'estudi.
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5.2-3. Error generat pel Dead-Time (td) aplicat als MOSFETs
El Dead-Time o td és un retard que s'afegeix al turn-ON dels polsos PWM d'atac als MOSFETS.
Aquest retard ha de ser generat externament i de manera forçada, és però necessària la seva
generació i aplicació en el sistema per tal d'evitar pèrdues d'eficiència, sobre-escalfaments,
generació de EMIs i fins i tot la destrucció del sistema. Degut a la seva necessitat, i a que la
seva funció és la de compensar els desequilibris en els valors de tdr + tr i tdf + tf, per tal d'evitar
curt-circuits en les commutacions, s'ha considerat presentar, estudiar i analitzar al Dead-Time
com a possible font d'error en aquesta secció, tractant-lo com una font d'error més del
MOSFET i deguda a les seves característiques dinàmiques no ideals [Cas89],[Nu98].
Com s'ha vist a l'apartat 5.2-2.3 els temps de tr i tf típicament tenen valors similars i els
possibles errors que poguessin generar, es veuen compensats entre ells mateixos. No és
aquest el cas dels temps tdr i tdf que típicament presenten valors molt diferents i sempre
superior en el cas del tdf (tdf > tdr). Aquest fet provoca una situació perillosa pel sistema cada
vegada que hi ha una commutació. Quan es dóna un ordre de control a un commutador per
passar a turn-OFF i a l'altre de la mateixa rama se li dóna l'ordre complementaria o de turn-ON,
el pas a ON es produirà en menys temps que el pas a OFF amb el que transitòriament, durant
un temps tdf - tdr o tdfr es produirà un curt-circuit de la tensió que hi hagi en borns de la rama
que formen els dos commutadors. En una topologia DCI-NPC, aquests curt-circuits tant sols
afecten a un dels dos condensadors del DC-Bus, amb el que els curt-circuits transitoris són
d'una tensió VDC/2.
La figura 5-79 mostra una seqüència de commutació on es mostra el fenomen de curt-circuit
transitori durant al canvi d'estat de commutació.

Figura 5-79: Seqüència de Curt-Circuit per manca de td

La figura mostra com partint d'un estat T1 T2 es passa a un estat T2 T3 però en el transitori,
degut a les diferents dinàmiques dels turn-ON i turn-OFF dels MOSFET, es produeix la saturació
del commutador T3 mentre el commutador T1 encara no ha passat a l'estat de OFF. En aquesta
situació, a través de T1 T2 T3 D2 queda curt-circuitada la VDC/2 superior. Passat el temps de turnOFF del commutador T1 aquest queda en OFF deixant en el sistema l'estat T2 T3 consignat.
La figura 5-80 mostra una seqüència de commutació on es poden apreciar els diferents curtcircuits generats per la diferència en els temps de retard dels turn-ON i turn-OFF.
Per tal d'evitar aquests curt-circuits transitoris, és necessari afegir un temps mort o delay
(Dead-Time) en els senyals PWM que consignen un Turn-ON als commutadors. L'objectiu és
assegurar que els commutadors en turn-OFF tenen temps suficient per passar a tall abans no
es saturin els complementaris [Ray11],[He08],[Ho06],[Xia09]. La figura 5-81 mostra la
seqüència anteriorment mostrada amb l'aplicació dels Dead-Times.
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Figura 5-80: Esquema de Commutació sense Dead-Time
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Figura 5-81: Esquema de Commutació amb Dead-Time
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5.2-3.1.

Model i Avaluació de l'Error generat pel Deat-Time td

El valor del dead-time o td ha de ser el suficient per assegurar que no es produirà cap curtcircuit. Si es fan servir les expressions (5.92) i (5.101) com a referència, i es considera que:

Llavors es pot substituir en l'expressió (5.106) les diferents funcions que permeten estimar els
diferents temps de commutació del MOSFET.

Amb aquesta expressió es pot estimar el valor teòric mínim del td per assegurar que no es
produiran curt-circuits transitoris en les commutacions deguts als solapaments temporals dels
estats de saturació.
Un cop aplicat el dead-time, aquest genera unes zones mortes de tensió cero en tots els flancs
de pujada turn-ON dels polsos PWM. El resultat és una seqüència polsada amb la presència
massiva d'error PTE. La figura 5-82 mostra la seqüència PWM de les dues rames de
l'amplificador Full-Bridge i el senyal PWM compost de sortida.
Ts
PWM leg-A

VDC/2

0

Dead-Time (td)
PWM leg-B

0

- VDC/2
TON(VDC)-ideal
VDC

PWM OUTPUT

VDC/2
0

TON(VDC)-real= TON(VDC)-ideal - td

Figura 5-82: Efectes del Dead-Time en el senyal PWM

L'existència del dead-time comporta molts problemes funcionals. El primer és que per cada
pols PWM aplicat, el Duty-Ratio equivalent es veu reduït pel td amb el que el valor mig de la
tensió VOUT de sortida es veurà reduït. Per altra banda, l'existència d'una zona morta
equivalent fa impossible que el sistema pugui amplificar senyals analògics amb duty-ratio
equivalent inferior al temps td [Hon11],[Ji10],[Kw09],[Le97],[Li11].
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Aquests fets es tradueixen en una de les distorsions més importants existents en aquests tipus
d'amplificadors [Sche10],[Ok09],[Mos10],[Pu08].
L'error mig d'amplitud en la tensió de sortida VOUT generat pel dead-time es pot aproximar al
generat per una zona morta de valor mig:

Es pot relacionar el td amb el període de commutació mitjançant el factor td tal que:

Aquesta expressió permet avaluar els efectes del dead-time en funció de la freqüència de
commutació en l'error VOUT(td). Per fer-ho es consideren les condicions de treball VDC = 100V,
RLOAD = 8Ω, fIN=1kHz, fSW = 200kHz i td = [0 - 200ns]. La figura 5-83 mostra els resultats.

Figura 5-83: VOUT per diferents valors de td

Es pot observar com per valors de td recomanables ( td<50ns) per les condicions de treball
plantejades l'error, VOUT(td) no supera el valor del 1%.
Per tal d'analitzar la relació entre la freqüència de commutació i el valor del td i els efectes
d'aquesta relació en l'error d'amplitud VOUT(td), s'avalua el sistema anterior per un interval de
td = [0 - 100·10-3]. La figura 5-84 mostra els resultats d'aquest anàlisis.

Figura 5-84: VOUT per diferents valors de td
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Aquests resultats mostren com per valors de td compresos en tot el interval, l'error VOUT(td)
presenta valors per sota del llindar normatiu del 15%, quedant per sota del 2% per diferents
combinacions de valors típics de dead-time i freqüència de commutació.
Un dels efectes mes indesitjables provocat per l'existència dels dead-time en els sistemes
d'amplificació commutada és la incapacitat del sistema d'amplificar senyals per sota d'un
determinat nivell sonor, amb el que l'error equivalent en aquesta situació assoleix valors
crítics. Per poder avaluar aquest fenomen, es comparen dos valors relatius del factor td
[10·10-3 i 100·10-3] per una freqüència típica de commutació de fSW = 200kHz, els factors td
equivaldrien a uns td = [ 50ns i 500ns]. Amb aquests valors s'avaluaran els efectes del td per
diferents valors de rang dinàmic de senyal d'entrada [0dB, -6dB, -12dB, -40dB]. La figura 5-85
mostra els resultats d'aquesta simulació.

Figura 5-85: VOUT per diferents valors derang dinàmic d'entrada

Per valors de td corresponents a valors típics d'operació, l'error VOUT(td) es manté per sota del
llindar del 15% per rangs dinàmics superiors a -12dB. Aquests valors indiquen que per valors
de fins el 25% del màxim rang dinàmic d'entrada del sistema, l'error d'amplitud no supera el
valor màxim normatiu.
Tenint en compte que els valors màxims no han de ser superats pel total de les aportacions
d'error d'amplitud, es pot considerar que per sota d'un nivell d'entrada del 50% (-6dB) del
màxim rang dinàmic l'error VOUT(td) no es considera crític.
Per avaluar els efectes del dead-time en quant a pèrdues en la qualitat del senyal, cal
transformar l'expressió (3.2) al domini freqüència discret:

Amb el que l'expressió que permet calcular el valor del THDT(td) és la següent:
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Mitjançant aquesta expressió es poden avaluar els efectes del dead-time en funció de la
freqüència de commutació en l'error THD(td). Per fer-ho es consideren les condicions de treball
VDC = 100V, RLOAD = 8Ω, fIN=1kHz, fSW = 200kHz i td = [0 - 500ns]. La figura 5-86 mostra els
resultats.

Figura 5-86: THD per diferents valors de td

Es pot observar com per valors de td recomanables ( td<50ns) per les condicions de treball
plantejades, l'error THD(td) no supera el valor del 1%. No és fins els valors de td > 100ns on
s'assoleixen valors de THD superiors al llindar màxim normatiu.
Per tal d'analitzar la relació entre la freqüència de commutació i el valor del td i els efectes
d'aquesta relació en l'error de THD(td), s'avalua el sistema anterior per un interval de td = [0 100·10-3]. La figura 5-87 mostra els resultats d'aquest anàlisis.

Figura 5-87: THD per diferents valors de td

Els resultats de la figura 5-87 mostren com per valors de td < 20, l'error THD(td) presenta
valors per sota del llindar normatiu del 1%. El valor de td =20 correspon a valors típics de
fSW = 200kHz o bé valors molt baixos de td. Aquest fet implica que els valors típics de dead-time
es poden considerar crítics en quan als seus efectes en el THD. Aquest fet és degut a que el
llindar del 1% ha de quedar per sobre del THD total resultant de totes les aportacions
distorsionants de la cadena d'amplificació.
En la figura 5-88 es mostren els resultats de comparar el interval de valors relatius del factor
td = [0 - 100·10-3] per una freqüència típica de commutació de fSW = 200kHz. Amb aquests
valors s'avaluaran els efectes del td per diferents valors de rang dinàmic de senyal d'entrada
[0dB, -6dB, -12dB]. La figura 5-88 mostra els resultats d'aquesta simulació.
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Figura 5-88: THD per diferents valors de rang dinàmic d'entrada

Els resultats de la figura 5-88 mostren com efectivament, valors típics de td per freqüències de
commutació de fSW = 200kHz provoquen una gran quantitat de pèrdues de qualitat. Els valors
de l'error THD(td) superen el llindar del 1% per senyal d'entrada del 50% del màxim rang
dinàmic. Aquests resultat demostren que per mesures normatives o de marcat, fent servir
senyals d'entrada d'amplada igual al màxim rang dinàmic (0dB) el THD resultant pot ser
satisfactori, però que en operació normal, per components o senyals de nivells inferiors a -6dB,
l'error de qualitat superarà el 1% i per tant la distorsió serà apreciable acústicament.

5.2-4. Discussió de Resultats i Conclusions


Els dispositius commutadors MOSFET, són l'element més important dintre de la
cadena d'amplificació. Són la base de la conversió de potència i sense les seves
característiques, aquesta, no seria possible en els termes en que es defineix en l'actual
electrònica de potència. En una topologia DCI-NPC el nombre d'elements
commutadors és de 8 amb el que és lògic esperar que els efectes generats per les
seves no idealitats augmentin respecta a topologies més clàssiques en Classe-D. En el
transistor MOSFET es poden identificar 2 tipus de no idealitats, les originades per les
característiques Estàtiques del dispositiu i les originades per les característiques
Dinàmiques. En el primer grup s'hi troben els paràmetres Rds(ON) o resistència en ON
del dispositiu, la caiguda de tensió en conducció directa del díode intrínsec al MOSFET
o Vd, la resistència dinàmica Rd i el temps de recuperació en inversa trr del mateix. En el
segon grup es troben els temps característics de retard en la commutació del
dispositiu o tdr i tdf i els temps característics d'operació o tr i tf. Per últim, en aquesta
Tesis, s'ha considerat també com a temps característic del dispositiu el necessari DeadTime o td.



Els errors generats per la Rds(ON) durant la circulació de corrent activa, es veuen
afectats de tres maneres diferents durant la circulació de corrent reactiu. L'efecte de la
paral·lelització de les impedàncies Rd i Rds(ON) és pot considerar menyspreable i per
tant nul, tal i com s'ha demostrat.

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

289

Capítol 5. Fonts d'Error en l'Etapa de Potència DCI-NPC
Els efectes de la tensió Vd del díode, aporta un grau molt baix de compensació degut a
la seva poca magnitud en front al valor de l'error provocar per la Rds(ON) i a la curta
durada del interval. És però, el terme -Rds(ON) · ILOAD el que major pes de compensació
aporta a l'error total. Aquest fet és degut a que aquest error, és directament
proporcional a la corrent de càrrega.
Per valors de operació de VDC=100V, RLOAD=8Ω i fSW=200kHz, la diferència entre un
model complet amb Vd=2V i Rds(ON)=1Ω i un model on es considerin nuls els valors de
Vd i Rd és de VOUT = 0.15% i THD =0.07%, amb el que poden ser menyspreats els
valors Vd i Rd per l'estudi dels errors generats pels MOSFETs.


L'avaluació dels errors VOUT i THD en funció del paràmetre Rds(ON) mostra com per
condicions d'operació de VDC=100V, RLOAD=8Ω i fSW=200kHz, per valors típics en
dispositius commutadors MOSFET per aquestes potències (Rds(ON)<100mΩ) els errors
assoleixen valors de VOUT = 4.5% i THD =0.5% amb el que no poden ser considerats
crítics però s'ha de donar importància a l'optimització del disseny i a la selecció de
dispositius amb baixa impedància de conducció.



L'avaluació de la influència de l'Índex de modulació m, mostra com per valors inferiors
a la unitat el corrent de càrrega disminueix amb el que l'error generat per la Rds(ON)
també disminueix estant sempre molt per sota del valor llindar del 15% i el 1%.
Treballant amb consigna de potència constant, la reducció de l'índex m implica una
atenuació de la tensió de sortida i un augment dels VOUT i THD, tot i que per sota de
m=0.4, els efectes de la reducció queden frenats per la desaparició de l'estat alt o baix
de modulació amb el que els efectes més greus de la Rds(ON) deixen d'actuar.



La influència de l'angle de desfàs tensió-corrent  es tradueix en una compensació
ponderada de l'error generat per la Rds(ON) durant la circulació activa. Aquests efectes
de compensació són idèntics als produïts durant la conducció activa, però amb
afectació contraria, la curta durada d'aquest interval de compensació és la que imposa
el factor de ponderació proporcional a l'angle . Per altra banda, és durant l'existència
de corrents reactius, quan es poden observar els efectes distorsionants dels temps de
recuperació en inversa dels díodes. Aquest trr genera, en el cas de la topologia DCI-NPC
Full-Bridge, curt-circuits de magnitud VDC/2 durant la modulació dels estats neutremitjos i mitjos-alts/baixos. L'error aportat pel trr en aquest cas és de VOUT <0,1% per
valors típics d'operació amb valors de trr < 500ns. El THD provocat pel temps de
recuperació en inversa trr < 350ns es pot considerar crític per condicions d'operació
típiques i amb inductàncies de càrrega LLOAD>32μH o el que és el mateix >78°. És per
tant el trr un paràmetre a tenir en poca consideració a l'hora de seleccionar els
components pel disseny del sistema.

La taula 5-17 mostra un resum dels resultats presentats en aquest apartat així com els valors
òptims dels paràmetres estàtics d'un MOSFET que operi en un amplificador DCI-NPC de
VDC=100V (1kW), fsw=200kHz.
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TAULA 5-17: Resum dels resultats i valors òptims

MOSFET
STATIC
PARAMETER

OPTIMAL VALUE

ERROR
TYPE

OPERATION
PARAMETER

OPTIMAL VALUE

Rds(ON)
Vd
Rd
tRR

Rds(ON)  100m
Vd  1V
Rd  0.04
tRR  350ns

PAE
PAE
PAE
PTE

m


0.6  m  1
0°    78° (32μH)



Dintre dels paràmetres especificats en aquesta Tesis com a característiques
dinàmiques del MOSFET, són el Dead-Time (td) i el tdrf els que poden ser considerats
font d'error. Els temps de pujada (tr) i de baixada (tf), en les tecnologies de
commutació actual, són de l'ordre de pocs nanosegons, i el que és més important, de
valors molt similars, amb el que el valor de trf (causant de l'error PTE) és
pràcticament nul.



En el cas dels MOSFET de potència de canal-N, el valor del temps de retard de pujada i
baixada (tdr i tdf) sempre és diferent, essent sempre tdr << tdf amb el que la compensació
que existeix entre els seus respectius efectes PTE, sempre genera un error PTE
residual. Aquest error ha estat avaluat per condicions típiques d'operació, resultant el
VOUT < 1% per valors tdrf < 25ns. Per aplicacions de molt alta qualitat (fSW=400kHz)
per valors de tdrf < 25ns l'error VOUT augmenta fins un 1%, molt per sota del llindar
del 15%, per tant es pot considerar que el valor de la diferència entre els temps tdr i tdf
no és crítica en quant a l'error VOUT . L'error THD, en canvi, sí que presenta una
dependència crítica de la diferencia de temps tdrf, mostrant valors de THD crítics per
valors típic d'operació a fSW=200kHz, VDC=100V i RLOAD=8Ω.



Com en qualsevol topologia de conversió de potència basada en rames de commutació
de tensió, existeix la possibilitat de que es produeixin curt-circuits transitoris de la VDC
en les commutacions per les diferències entre els temps de turn-ON, i turn-OFF dels
commutadors. En el cas de la Topologia DCI-NPC aquests curt-circuits tant sols afecten
en una magnitud de VDC/2, però si es te en compte que aquesta topologia es justifica
per tensions de treball molt superiors a les utilitzades en topologies clàssiques,
l'impacte d'aquests curt-circuits és el mateix o fins i tot superior. L'ús del Dead-Time
(td) soluciona aquesta problemàtica, però introdueix un error PTE asimètric en la
modulació que suma un error PTE residual. El valor mínim d'aquest temps td ha de ser
tal que td  tdf + tf per tal de solucionar el problema dels curt-circuits. Amb valors de td
< 50ns (valor típic per aplicacions de àudio commutat de potència) l'error VOUT no
supera el 1% permetent treballar al sistema amb rangs dinàmics d'entrada del 25% (12db) del rang dinàmic nominal sense que s'aprecien els seus efectes.
És en l'error THD on el dead-time te un gran impacte, com demostra que per valors
de td < 50ns el valor del THD supera el 0.5% i augmentant per sobre del llindar del 1%
per valors d'amplitud d'entrada de l'ordre del 50% (-6db)del rang dinàmic d'entrada
nominal. Aquests resultats qualifiquen al Dead-Time com un paràmetre crítc i per tant
justifiquen la necessita de tenir-lo en gran consideració en la fase de disseny, càlcul i
selecció de components per tal de minimitzar, principalment, els seus efectes en el
THD total de la cadena d'amplificació.
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La taula 5-18 mostra un resum dels resultats presentats en aquest apartat així com els valors
òptims dels paràmetres dinàmics d'un MOSFET que operi en un amplificador DCI-NPC de
VDC=100V (1kW), fsw=200kHz.
TAULA 5-18: Resum dels resultats i valors òptims

MOSFET DYNAMIC PARAMETER

OPTIMAL VALUE

ERROR TYPE

tdrf
trf
td

tdrf  20ns
trf  0s
td  100ns  tdf + tf

PTE
PTE
PTE

Les figures 5-89 i 5-90 mostren les contribucions relatives de cada font d'error dels MOSFETs
en quant a THD i VOUT per el cas d'un MOSFET comercial per aplicacions de so commutat.

Figura 5-89: Aportacions de VOUT de les Diferents Fonts d'Error en el MOSFET

Figura 5-90: Aportacions de THD de les Diferents Fonts d'Error en el MOSFET

Les figures 5-89 i 5-90 mostren com per un MOSFET comercial per aplicacions d'amplificació
commutada la contribució total de les seves fonts d'error no supera els llindars màxims
recomanables de VOUT . El valor total de VOUT queda situat per sota del 4.16% respecte el 15%
màxim recomanable. El valor total de THD queda en un 1.18% respecte el 1% màxim. S'ha de
tenir en compte, que els màxims recomanables no han de ser sobrepassats pel total de les
contribucions de totes les fonts d'error, per tant, en aquest cas s'hauria de seleccionar un
MOSFET amb uns valors de Rds(ON) i trr més petits per tal de disminuir l'error VOUT i THD. En
el valor de THD, l'aportació del Dead-Time també és important, i aquest, únicament pot ser
minimitzat fent servir commutadors amb diferències de temps de retard i operació mínimes.
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El dispositiu IRFB4020, tot i ser un MOSFET específic per aplicacions de so commutat, no
presenta uns valors d'error adequats per ser utilitzat com a commutador en una topologia FullBridge DCI-NPC sota les condicions d'operació establertes.
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5.3- Estudi i Anàlisi d'Errors i Fonts d'Error RLCs
En apartats anteriors s'ha estudiat l' importància dels paràmetres td, tr, tf, tdr i tdf com a fonts
d'error d'amplitud (VOUT) o de distorsió (THD). Els mecanismes de generació d'aquests temps,
tractats com a font d'error, han estat analitzats suposant el seu origen en les no idealitats i en
els elements paràsits que conformen a l'element commutador MOSFET
[Ni98],[Ya11][Do06],[Gr06]. Cal tenir en compte, però, que aquests mecanismes de
commutació treballen a partir d'un senyal de control o consigna, qualsevol retard, sobrepic o
distorsió continguda en aquest senyal, pot tenir implicacions en el mecanisme d'error i generar
una variació en els temps de commutació del MOSFET [Kul07], [Nar10], [Ric95].
El senyal de control del MOSFET o senyal de porta, s'origina al circuit de driver i segueix la
consigna temporal que li imposa el circuit o sistema de control. Les funcions principals del
circuit de driver són les de canviar el format de tensió del senyal de control provinent del
circuit de control, per que aquest pugui atacar la porta de l'element commutador, i proveir al
senyal de porta d'un pic de corrent que acceleri el procés de commutació. Aquests senyals de
tensió i corrent originats en el driver es caracteritzen per les seves grans derivades dv/dt i
di/dt, així com per la alta freqüència de la pròpia senyal de modulació o de control. Les
components paràsites R-L-C del circuit de driver-porta són excitades per l'alta freqüència de
treball, i les altes derivades de corrent i tensió són transformades en respostes de 1er o 2on
ordre, amb el que queda modificada la informació dinàmica que contenia el pols de modulació
original [Xiao04], [Zhe10], [Ba98].
A més de les components paràsites del circuit d'atac driver-porta, hi ha altres components
paràsites que poden ser excitades per l'alta freqüència dels polsos de modulació i per les seves
grans derivades de tensió i corrent. Aquests components són els existents en el circuit de
potència drenador-sortidor-filtre-càrrega [Cos95], [Andr00]. Per tant, es pot considerar que a
efectes de distorsió d'alta freqüència, existeixen dos parts circuitals diferenciades que poden
actuar com a fonts d'error d'alta freqüència o HF-Error Source [Tih95],[Bal92].
En el circuit d'atac a porta, tradicionalment es poden produir errors d'amplitud (PAE) i errors
de temps (PTE). Una dinàmica de pols massa lenta produirà un retard en el flanc de pujada del
pols, aquest retard es traduirà en un temps mort d'efectes distorsionants i d'eficiència similars
al td, per altra banda, una dinàmica de pols subesmorteïda produirà un sobrepic o OVerShoot
(OvS) que es traduirà en un augment del THD final i un augment del nivell EMI del sistema.
Aquest OVerShoot pot ser radiat i acoblat a altres senyals d'atac mitjançant fenòmens de
diafonia generant falsos polsos d'atac i fins i tot la destrucció del sistema per curt-circuits
erronis dels commutadors [Mu97], [Pel94], [Die93]. En un sistema DCI-NPC on existeixen 8
canals d'atac (quatre per cada rama), el problema de la diafonia es magnifica. En el circuit de
sortida del commutador (drenador-sortidor-filtre-càrrega) també es poden donar els mateixos
problemes que en el circuit d'atac. És però el fenomen de OVerShoot el més important en
aquest cas, degut als alts valors de tensió amb els que es treballa en aquesta part del circuit.
Un OVerShoot en el circuit de sortida pot generar la destrucció del commutador per sobretensió o una emissió EMI molt mes energètica que afecti a altres parts mes sensibles del
sistema (modulador, drivers, control, etc...). Per aquests tipus de fenòmens, la possibilitat de
compensació activa dels efectes distorsionants o l'aplicació d'estratègies de control típiques és
inútil degut a les dinàmiques dels fenòmens. És però, l'estudi del fenomen i el disseny òptim
dels circuits l'alternativa més eficaç per minimitzar aquestes fonts de distorsió d'Alta
Freqüència [Che97], [Andr99],[Irf93],[Ot76].
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5.3-1. Errors HF Generats al Circuit d'Atac a Porta
El circuit de porta es composa de tres parts diferenciades, el Circuit Driver, la línia de
transmissió de polsos i el circuit de porta del MOSFET. Cada una de les parts presenta les seves
pròpies components RLC paràsites i seran els valors equivalents totals d'aquests elements els
que fixin la dinàmica global del sistema Driver-Porta. La figura 5-91 mostra el circuit total
d'elements paràsits que composen el sistema Driver-Porta. El circuit Driver es composa d'una
font de tensió/corrent polsant i una resistència de sortida RDRV. La línia de transmissió de
polsos es pot modelar com una Impedància Resistiva i una Impedància Inductiva en sèrie.
Aquestes impedàncies seran la suma de les corresponents impedàncies inductiva i resistiva
existents en els trams d'anada i tornada de la línia, ja sigui cablejada o sobre LayOut de C.I.
Aquestes Impedàncies seran tractades d'ara en endavant en aquesta Tesis com a RPCB-I i LPCB-I
per les impedàncies Resistives i Inductives del tram d'atac a Porta i RPCB-II i LPCB-II per les
impedàncies Resistives i Inductives del tram de retorn. El circuit de porta del MOSFET es pot
modelar com una distribució sèrie RLC formada per la Resistència equivalent de Porta del
MOSFET o RGI , la Inductància del terminal de Porta del MOSFET o LG , la Inductància del
Terminal de Sortidor del MOSFET o LS i la Capacitat d'entrada Equivalent CISS del MOSFET
[Irf93],[Mu97].

Figura 5-91: Esquema del Circuit d'atac a porta del MOSFET

5.3-1.1.

Model RLC Paràsit del Circuit d'Atac a Porta

La Impedància Resistiva Equivalent del circuit d'atac es pot definir com RTOT on:

Els valors de RPCB-I i RPCB-II venen definits per la geometria 3D del tram de pista de circuit imprès
així com pel material d'aquesta. La figura 5-92 mostra les dimensions geomètriques a
considerar pel càlcul del valor resistiu RPCB d'un tram de pista de C.I. [Tih95], [Grov73].

Figura 5-92: Geometries d'un Conductor tipus Pista de C.I
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La Impedància Resistiva Equivalent del tram conductor mostrat a la figura 5-92 es pot calcular
com:

On δ [mm] correspon a la Profunditat de Penetració i σ [S/m] a la Conductivitat Elèctrica del
material conductor (58.108x106 [S/m] pel Coure Electrolític). Els valors geomètrics A, B i són
expressats en [mm]. [Grov73]
La profunditat de penetració δ pot ser calculada amb la següent expressió:

On pel Coure és 4 x 10-7 [H/m] i la freqüència
de pulsació del senyal d'atac a porta.

correspon a la freqüència de Modulació o

La Impedància Inductiva Equivalent del circuit d'atac a porta es pot definir com LTOT on:

Els valors de LPCB-I i LPCB-II venen definits per la geometria 3D del tram de pista de circuit imprès
així com pel material d'aquesta. La figura 5-92 mostra les dimensions geomètriques a
considerar pel càlcul del valor resistiu LPCB d'un tram de pista de C.I. [Grov73],[Tih95]
La impedància Inductiva Equivalent del tram conductor mostrat a la figura 5-92 es pot calcular
com:

On M es defineix com el Factor Geomètric i ve definit per l'expressió:

La Impedància Capacitiva Equivalent del circuit de porta es defineix com CTOT i es pot assimilar a
la capacitat equivalent d'entrada del MOSFET tal com:

Un cop definits els valors equivalents totals d'impedàncies paràsites RLC en el circuit d'atac a
porta, es pot assimilar el comportament dinàmic d'aquest circuit a un sistema de 2on ordre tal
com:

On es poden incloure els elements paràsits RLC del sistema d'atac GGATE-SOURCE (S) per obtenir el
model dinàmic del circuit d'atac a porta en funció dels seus elements paràsits RLC
[Tih95],[Andr99].
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La figura 5-93 mostra la una resposta VGS típica a un pols d'excitació o control VDRV a partir del
model GGS (5.120)

Figura 5-93: Resposta Temporal de VGS No-Compensada

5.3-1.2.

Gènesis dels Errors HF en el Circuit d'Atac a Porta

Tenint en compte que la dinàmica del senyal VGS d'atac respon a una expressió de segon ordre,
cal analitzar la dependència temporal d'aquesta resposta als diferents paràmetres del circuit.
Aïllant el factor de l'expressió (5.120), s'obté el valor del factor d'esmorteïment en funció
dels valors RLC paràsits equivalents del sistema.

Amb el que per obtenir un valor d'esmorteïment crític és necessari que:

En un circuit d'atac tradicional, el valor de és típicament inferior a la unitat (
amb el
que la resposta del sistema presentarà sobreimpuls o OVerShoot. Per valors de
la
resposta del senyal VGS no presentarà OVerShoot però retardarà el flanc de OFFON respecte
el senyal de control o modulació.
En aquest tipus d'aplicacions, és preferible el segon escenari al primer, ja que l'existència de
OVerShoots pot acabar significant la destrucció del sistema en el cas d'acoblament EMI o
diafonia entre canals d'atac.
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5.3-1.3.

Optimització de la Dinàmica del Circuit d'Atac a Porta

Per tal de reduir el sobreimpuls típic del circuit RLC paràsit equivalent d'atac, tradicionalment
s'introdueix en la línea PCB d'atac una resistència tal que sumada a la impedància resistiva
equivalent del circuit, augmenti el valor de fins fer-lo major que la unitat, i per tant,
transformi la resposta del sistema en una resposta sobre-esmorteïda. El valor d'aquesta
resistència pot ser calculat com:

La resposta típica del senyal VGS amb una resistència sèrie de compensació per
mostrada a la figura 5-94.

és la

Figura 5-94: Resposta Temporal de VGS Sobre-Compensada

Com és pot observar a la figura 5-93, per un valor de
a més de l'existència d'un
sobreimpuls, la resposta del senyal VGS de l'exemple, mostra un retard de aproximadament
10ns respecte el senyal de control. És pot afirmar que aquest escenari es tradueix en la
generació d'un error del tipus PAE a nivell de circuit de porta i un petit error PTE que es
mantindrà i reflexarà en el senyal de sortida.
Per altra banda, per valors de
la resposta del senyal VGS no presenta sobreimpuls però
en canvi el retard que presenta la resposta de l'exemple de la figura 5-94 augmenta fins a
valors de 45ns. Tradicionalment es sacrifica el contingut d'error PTE per tal d'eliminar
completament el OVerShoot i la possibilitat de que els fenòmens EMI o de diafonia provoquin
la destrucció parcial o total de l'estructura de commutadors [Cos95],[Mu97],[Irf93],[Andr99].
Amb l'objectiu d'arribar a un compromís PTE-PAE, l'escenari ideal seria aquell on la resposta
del senyal VGS estigués exempt d'Error PAE o OVerShoot i presentés el mínim retard possible.
Aquestes condicions s'acompleixen pel valor de
, valor al qual és pot arribar mitjançant
l'ús d'una resistència de compensació, com s'ha explicat a l'apartat anterior, o mitjançant el
disseny òptim del LayOut. Aquesta última tècnica es basa en la compensació del valor resistiu
total mitjançant l'increment del valor resistiu paràsit aportat per les línies PCB del LayOut.
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Mitjançant les expressions (5.113), (5.116) i (5.123) es pot arribar a l'expressió que permet
avaluar el valor necessari de les dimensions geomètriques de les pistes del LayOut per tal de
obtenir un valor resistiu paràsit equivalent per
La figura 5-95 mostra els resultats de la avaluació dels valors geomètrics de la pista de circuit
imprès equivalent per tal d'aconseguir que el valor de la resistència de compensació sigui nul.
Per l'obtenció d'aquests resultats, s'han considerat les mesures A = 3mm i B=100μm segons el
dimensionat mostrat a la figure 5-92 aquests valors són valors típics de fabricació de circuits
impresos. La resta de les dades són: El Factor Geomètric M=719 μm, la Conductivitat Elèctrica
del Coure σ=58.108x106 [S/m], la Permeabilitat magnètica pel Coure és 4 x 10-7 [H/m], la
freqüència de commutació
, les inductàncies del MOSFET LS = 7.5nH, LG=4nH, RGI=
3.2Ω, CISS=1200pF (pel cas exemple del IRFB4020) i RDRV=1.3 Ω.

Figura 5-95: Característica de Valors Òptims de Longitud de Pista per RDRV = 0

Pel cas exemple presentat, amb un valor de longitud de pista de
i
s'obté una resistència paràsita equivalent tal que el valor del paràmetre pren valors
per tant, la resposta del senyal VGS presenta el mínim retard amb absència total de OVerShoot.
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La figura 5-96 mostra, en forma d'exemple genèric, la diferència entre els dos possibles
escenaris tractats en aquest apartat.

Figura 5-96: Respostes Temporals sense Compensació de OvS i amb Compensació LayOut

5.3-1.4.

Avaluació dels Errors HF generats al Circuit d'Atac a Porta

La possibilitat de treballar en condicions de retard temporal mínim (OVerShoot màxim) en la
resposta del senyal VGS o bé, OVerShoot nul (retard superior) planteja dos escenaris a l'hora
d'avaluar els possibles Errors generats en el Circuit d'Atac a Porta. En el cas d'un circuit d'atac
on el valor resistiu paràsit equivalent no ha estat compensat per tal de forçar un valor de
, hi ha que considerar el fenomen de OVerShoot i de retard en la resposta com a diferents
fonts d'Error. En aquest cas, es pot considerar que el retard del senyal VGS respecte al senyal
original de modulació correspon al temps de depassament de la resposta o tDEP amb el que és
pot aproximar que tDEPt(TURN-ON). Aquesta aproximació permet expressar el retard t(TURN-ON) com:

Amb el que l'error mig d'amplitud de sortida VOUT es pot calcular com:

El valor de THD es pot calcular com:
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L'error generat pel OVerShoot pot ser caracteritzat, calculat i avaluat en termes de valors
mitjos si es compara el seu valor mig respecte al valor mig de tensió en un període de
commutació. El valor del OVerShoot (OvS[%]) pot ser calculat mitjançant la següent expressió:

El valor mig de la tensió de OVserShoot es pot calcular com:

On

és el semiperíode d'oscil·lació o

Tenint en compte que:

Es pot expressar el valor de l'error mig generat pel OVerShoot com:

En el cas d'un circuit d'atac a porta on el valor total de la resistència paràsita equivalent ha
estat compensat per tal de forçar un valor de
, es pot considerar que el retard del senyal
VGS respecte al senyal original de modulació correspon al temps d'establiment de la resposta o
tEST amb el que és pot aproximar que tESTt(TURN-ON). Aquesta aproximació permet expressar el
retard t(TURN-ON) com:

Amb el que l'error mig d'amplitud de sortida VOUT es pot calcular com:

El valor de THD es pot calcular com:
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Per les condicions de simulació dels exemples mostrats al llarg d'aquest apartat, els valors
equivalents de retard T(TURN-ON) per cada un dels dos escenaris possibles són:

Els errors VOUT corresponents són:

Com es pot observar, la variació de temps de retard és mínima, així com l'augment de l'error
pel fet de compensar la resistència paràsita equivalent per poder esmorteir el sistema fins
. Aquest fet justifica que aquesta tècnica pot ser utilitzada sense perjudici de les
prestacions finals del sistema, per tal d'eliminar la possibilitat de generar emisions EMI en els
diferents circuits de porta, així com per minimitzar les distorsions en el rendiment final del
sistema. L'anomenat
no pot ser considerat un error d'amplitud a considerar en el
senyal de tensió de sortida, els seus efectes d'amplitud tant sols són apreciables en el circuit
de porta.

5.3-2. Errors HF Generats al Circuit de Potència
En l'apartat 5.3-1 s'ha vist com la generació de pertorbacions en forma de sobreimpuls en el
senyal PWM de modulació, així com els retards en la dinàmica dels flancs d'aquests senyals,
tenen com a mecanismes generadors a les components paràsites RLC del circuit d'atac a porta.
Aquests mateixos mecanismes, són extrapolables al circuit de potència format per les
components paràsites de Drenador-Sortidor del MOSFET, el Filtre LC de sortida i la pròpia
càrrega, a més de les components paràsites RLC del Circuit Imprès PCB que conté a aquests
elements [Andr00],[Tih95],[Bal92].
Els errors generats al circuit d'atac a porta i les seves conseqüències, apareixen, igualment al
circuit de potència, però, amb uns nivells molt més importants degut a l'alt valor de les tensió i
corrents que hi prenen part en aquesta part del sistema. És per aquest motiu que en aquesta
part del circuit, se li dóna una especial atenció a la minimització del OVerShoot generat en el
senyal PWM de sortida, ja que a més de generar un alt contingut en el THD de sortida, és la
principal font EMI de tot el sistema amplificador, així com la principal causa de la destrucció
per sobretensió dels elements commutadors [Tih95].
Tradicionalment s'ha minimitzat l'existència de sobrepics de tensió mitjançant l'ús de circuits
passius compensadors de dinàmica, descrestadors o Snubbers. La funció d'aquests circuits pot
ser diferent segons l'aplicació del sistema, o l'origen del problema.
En la majoria de casos la seva principal funció és la de protegir a l'element commutador de la
possible sobretensió, i per fer-ho, aquests circuits poden suavitzar la dinàmica de la
commutació, descrestar el sobrepic de tensió o recircular els corrents responsables de la
resposta impulsional [Bal92],[Tih95], [Ot76].
La topologia DCI-NPC dos problemes en quant a l'aplicació de tècniques Snubber per la
minimització dels sobrepics de tensió en el circuit de potència. Aquesta topologia presenta
diferents estats de conducció o el que és el mateix, diferents nivells de tensió de sortida, que
queden fixats per diferents combinacions topològiques o circuits circulants actius dintre de la
mateixa topologia [Sa06],[Ca90],[Sa10b].
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És evident que les components paràsites RLC equivalents de cada combinació o circuit
circulant poden ser diferents les unes de les altres, per tant, el fenòmens de sobreimpuls o
sobrepic de tensió estarà generat per dinàmiques diferents. Aquest fet obliga al càlcul d'un
Snubber diferent per protegir els commutadors que intervenen en cada circuit o combinació
topològica diferent, sol.lució que, alhora, no és operativa degut a l'existència d'elements
commutadors que participen en estats topològics diferents.
La solució efectiva passa per un disseny equalitzat del sistema on les components paràsites
RLC dels diferents circuits o combinacions topològiques del sistema siguin iguals. Amb un
disseny equalitzat, tant sols s'hauria de calcular un únic valor de circuit Snubber [Sa10b].

5.3-2.1.

Model RLC Paràsit Dinàmic i Equalització del Circuit de Potència

Per tal de presentar un model dinàmic de les components RLC paràsites del circuit de potència,
és proposa a mode d'exemple el LayOut mostrat a la figura 5-97. Es tracta d'una topologia DCINPC en Full-Bridge equalitzada [Sa10b].

Figura 5-97: Exemple de LayOut amb Equalització Paràsita
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El circuit total d'elements paràsits inductius de cada semi-pont (Half-Bridge) es mostra a la
figura 5-98.

Figura 5-98: Esquema Paràsit Inductiu d'una Rama DCI-NPC

Les Impedàncies Inductives equivalents corresponents a cada combinació topològica o estat
actiu del amplificador DCI-NPC en Full-Bridge, es poden calcular-se com:

LTOT (T1T2-T2'T3') = LPCB-PV1 + LPCB-D1 + LD1 + LS1 + LPCB-S1 + LPCB-D2 + LD2 + LS2 + LPCB-S2 + LPCB-OUT +
LPCB-OUT' + LPCB-D3' + LD3' + LS3' + LPCB-S3' + LPCB-A2' +LA2' + LK2' + LPCB-K2' + LPCB-NP' + LPCB-NV1
LTOT (T2T3-T1'T2') = LPCB-PV1 + LPCB-D1' + LD1' + LS1' + LPCB-S1' + LPCB-D2' + LD2' + LS2' + LPCB-S2' + LPCB-OUT'
+ LPCB-OUT + LPCB-D3 + LD3 + LS3 + LPCB-S3 + LPCB-A2 +LA2 + LK2 + LPCB-K2 + LPCB-NP + LPCB-NV1
LTOT (T2T3-T3'T4') = LPCB-PV2 + LPCB-NP + LPCB-A1 + LA1 + LK1 + LPCB-K1 + LPCB-D2 + LD2 + LS2 + LPCB-S2 +
LPCB-OUT + LPCB-OUT' + LPCB-D3' + LD3' + LS3' + LPCB-S3' + LPCB-D4' + LD4' + LS4' + LPCB-S4' + LPCB-NV2
LTOT (T3T4-T2'T3') = LPCB-PV2 + LPCB-NP' + LPCB-A1' + LA1' + LK1' + LPCB-K1' + LPCB-D2' + LD2' + LS2' + LPCB-S2' +
LPCB-OUT' + LPCB-OUT + LPCB-D3 + LD3 + LS3 + LPCB-S3 + LPCB-D4 + LD4 + LS4 + LPCB-S4 + LPCB-NV2
LTOT (T1T2-T3'T4') = LPCB-PV1 + LPCB-D1 + LD1 + LS1 + LPCB-S1 + LPCB-D2 + LD2 + LS2 + LPCB-S2 + LPCB-OUT +
LPCB-OUT' + LPCB-D3' + LD3' + LS3' + LPCB-S3' + LPCB-D4' + LD4' + LS4' + LPCB-S4' + LPCB-NV2
LTOT (T3T4-T1'T2') = LPCB-PV1 + LPCB-D1' + LD1' + LS1' + LPCB-S1' + LPCB-D2' + LD2' + LS2' + LPCB-S2' + LPCB-OUT'
+ LPCB-OUT + LPCB-D3 + LD3 + LS3 + LPCB-S3 + LPCB-D4 + LD4 + LS4 + LPCB-S4 + LPCB-NV2
LTOT (T2T3-T2'T3') = LPCB-NP + LPCB-A1 + LA1 + LK1 + LPCB-K1 + LPCB-D2 + LD2 + LS2 + LPCB-S2 + LPCB-OUT +
LPCB-OUT' + LPCB-OUT' + LPCB-D3' + LD3' + LS3' + LPCB-S3' + LPCB-A2' +LA2' + LK2' + LPCB-K2' + LPCB-NP'
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Per cada element inductiu, s'ha de considerar una component resistiva equivalent, i la
metodologia per calcular les components resistives equivalents per cada estat, seria idèntica a
la metodologia de càlcul de les inductàncies equivalents.
La topologia mostrada com a exemple disposa de 7 possibles combinacions o estats circuitals
diferents, aquests són generats a partir de la combinació de dues topologies en half-Bridge
amb 3 combinacions o estats diferents per cada una.
Aquestes combinacions generen 3 nivells de tensió diferent per cada una de les topologies en
Half-Bridge. Aquests estats poden ser definits per la rama A com a SPa, S0a i SNa i per la rama B
com a SPb, S0b i SNb [Sa10b].
La funció de Transferència genèrica de la dinàmica imposada pels elements RLC paràsits
equivalents en cada una de les combinacions, pot ser expressada com:

Mitjançant les expressions (5.113), (5.116) i (5.123) i els valors geomètrics, materials i
components del punt 5.3-1.3 es pot dissenyar una taula de dimensions per estat com la taula
5-19.
TAULA 5-19: Dimensions per estat

STATE

TRANSFER
FUNCTION

VOUT [v]

LENGTHTOTAL, LTOT, RTOT, CTOT

T1T2-T'2T'3
T1T2-T'3T'4
T2T3-T'3T'4
T3T4-T'2T'3
T3T4-T'1T'2
T2T3-T'1T'2
T2T3-T'2T'3

G+Mid(S)
GHigh(S)
G+Mid(S)
G-Mid(S)
GLow(S)
G-Mid(S)
G0-Neutral(S)

+VDC/2
+VDC
+VDC/2
-VDC/2
-VDC
-VDC/2
0

l=177mm, L=49.80nH, R=7.0mΩ, C=45.5pF
l=200mm, L=50.00nH, R=8.0mΩ, C=45.5pF
l=177mm, L=49.80nH, R=7.0mΩ, C=45.5pF
l=177mm, L=49.80nH, R=7.0mΩ, C=45.5pF
l=200mm, L=50.00nH, R=8.0mΩ, C=45.5pF
l=177mm, L=49.80nH, R=7.0mΩ, C=45.5pF
l=154mm, L=49.60nH, R=6.0mΩ, C=45.5pF

I les diferents combinacions topològiques poden ser re-definides com:
G+Neutral(S) = G-Neutral(S) = GN(S)
G0-Neutral(S) = G0N(S)
G+Mid(S) = G-Mid(S) = GM(S)
GHigh(S) = GLow(S) = GH(S)
Si es té en compte que:
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Es pot estimar el corrent polsant equivalent aproximat de càrrega per cada un dels estats com:

També és possible estimar la tensió de sortida pertorbada VOUT-PWM fent ús del corrent de
l'expressió (5.141) i de les diferents funcions de transferència (5.138) amb les dades de la taula
5-18.

On:

Cal tenir en compte que:

5.3-2.2.

Avaluació dels Errors HF generats al Circuit de Potència

L'error generat pel OVerShoot pot ser caracteritzat, calculat i avaluat en termes de valors
mitjos si es compara el seu valor mig respecte al valor mig de tensió en un període de
commutació. Un cop equalitzat el sistema, el valor del OVerShoot (OvS[%]) pot ser calculat
utilitzant les dades RLC equivalents de qualsevol dels estats actius, fent ús de la següent
expressió:
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El valor mig de la tensió de OVserShoot es pot calcular com:

On

és el semiperíode d'oscil·lació o

Tenint en compte que:

Es pot expressar el valor de l'error mig generat pel OVerShoot com:

Si el circuit de potència ha estat compensat mitjançant Snubbers per tal de forçar un valor de
, es pot considerar que el retard del senyal VOUT-PWM respecte al senyal original de
modulació correspon al temps d'establiment de la resposta o tEST amb el que és pot aproximar
que tESTt(TURN-ON). Aquesta aproximació permet expressar el retard t(TURN-ON) com:

Amb el que l'error d'amplitud de sortida VOUT es pot calcular com:

El valor de THD es pot calcular com:

5.3-3. Discussió de Resultats i Conclusions


Una de les font de distorsió més importants en els sistemes d'amplificació commutats
són els fenòmens o no idealitats d'alta freqüència. Aquestes distorsions o fonts d'error
d'alta freqüència prenen gran importància degut a la impossibilitat de esser
compensades, minimitzades o controlades mitjançant llaços de control convencionals
o estratègies de compensació o control actiu. La dinàmica d'aquests fenòmens
impossibilita qualsevol acció digital de mesura, càlcul i actuació amb el que únicament
poden ser manipulades o modificades mitjançant la implementació de hardware
auxiliar. Aquests fenòmens distorsionants d'alta freqüència tenen lloc principalment
en el circuit d'atac a la porta del MOSFET i en el circuit de potència. Són les altes
freqüències, grans dv/dt i di/dt dels senyals de modulació i nivells de corrent i tensió
els paràmetres que magnifiquen aquest problema. Els components RLC paràsits
d'aquests circuits presenten respostes no ideals als senyals polsants amb el que la seva
resposta ideal queda modificada com una resposta de segon ordre.
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Els possibles sobrepics de tensió, així com retards en el flanc de pujada respecte al
senyal original, són fenòmens altament distorsionants i causants d'emissions EMI que
poden arribar a ser destructives pel sistema. Un disseny òptim del circuit, tenint en
compte els components paràsits que puguin aparèixer, pot minimitzar el problema fins
al punt d'eliminar-lo sense la necessitat de recórrer a hardware auxiliar de
compensació.


En el circuit d'atac a porta, hi participen tres circuits diferents, cada un d'ells amb la
seva aportació d'elements RLC paràsits, el circuit driver presenta tradicionalment una
Impedància Resistiva de sortida, el circuit de porta del MOSFET presenta una
impedància Resistiva d'entrada, una capacitat equivalent d'entrada i unes Inductàncies
de Terminal. El circuit de transmissió, LayOut o pistes de circuit imprès, presenta
també impedàncies resistiva i inductiva. Es precisament la ressonància entre els
components RLC equivalents d'aquests tres circuits, la que produeix el sobrepic de
tensió que apareix en el senyal de modulació d'atac a porta.
Aquest sobrepic és el causant de la possible diafonia entre els canals d'atac, amb la
conseqüent destrucció dels commutadors per curtcircuit del DC-Bus, el causant de
l'augment del THD total a la sortida, i també el causant de la possible destrucció del
circuit de porta per sobretensió. Tradicionalment, la inclusió d'una resistència externa
en el circuit suavitza la ressonància fins atenuar el sobrepic. Per contra, aquesta
minimització del OVerShoot, comporta una dilatació del retard existent entre el flanc
de pujada del senyal d'atac i el flanc de pujada del senyal de modulació original,
generant un error PTE causant dels temps de commutació del MOSFET.
Mitjançant un modelat precís del circuit ressonant d'atac a porta, és possible estimar
els valors de la geometria de les pistes de circuit imprès en el LayOut per tal de portar
el sistema al punt de treball on el sobrepic es troba atenuat i la dilatació del temps
equivalent al Turn-ON sigui mínima, tot plegat, sense tenir que recórrer a hardware
auxiliar de compensació. És important resoldre la problemàtica del circuit de porta en
la fase de disseny amb l'objectiu de minimitzar els errors que pugui general, no tant
per minimitzar les distorsions vinculades als retards generats, que són menyspreables
en comparació a altres fonts d'error molt més importants, si no, que per minimitzar el
sobrepic de tensió i la seva oscil·lació o ringing, causants de l'augment del THD,
baixada de l'eficiència del circuit de porta i font EMI possible causant d'errors de
modulació i la destrucció del sistema.
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En el circuit de potència hi participen els elements RLC del MOSFET, el circuit imprès,
filtre i càrrega. Aquests elements generen unes respostes en la tensió i corrent amb
alts continguts oscil·lants d'alta freqüència. Aquestes oscil·lacions i sobrepics es
caracteritzen pels seus elevats valors de tensió o corrent, amb el que magnifiquen
molt més el problema de diafonia existent en el circuit de porta. A més, a diferència
del senyal del circuit de porta, la presencia d'aquests fenòmens en el senyal de sortida,
provoca un augment del contingut distorsionant THD mesurable en la sortida i pot
arribar a destruir els elements commutadors per sobrepassar el valor de tensió
màxima entre drenador i sortidor. Aquest problema, tradicionalment es soluciona
mitjançant la protecció dels commutadors amb l'ús de circuits Snubbers, però en una
topologia DCI-NPC, aquesta solució presenta 2 problemes. La topologia DCI-NPC
disposa de 7 configuracions dinàmiques diferents, 7 circuits diferents pels quals circula
el corrent de sortida que van apareixent dinàmicament en el sistema. Aquest fet
provoca que els components RLC causants dels sobrepics de tensió en els
commutadors, siguin diferents per cada circuit, amb el que a priori força al càlcul d'un
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Snubber diferent per cada commutador. És però, aquest fet el segon dels problemes,
ja que cada un dels commutadors participa en més d'un estat topològic. Per tant, la
solució més efectiva és l'equalització en el procés de disseny dels diferents circuits RLC
causants dels sobrepics, amb l'objectiu de poder fer servir un Snubber idèntic per tots
els commutadors.


En conclusió, resulta imprescindible l'ús de models dinàmics dels fenòmens RLC d'alta
freqüència, tant pel circuit de porta com pel circuit de potència. És important
optimitzar els dissenys LayOut amb l'objectiu de minimitzar els sobrepics en els
senyals, tants de porta com de potència. La millora dels polsos mitjançant xarxes
Snubber o resistències de compensació de porta, sempre implica una dilatació dels
temps de commutació dels MOSFET, temps que es tradueixen en un increment dels
efectes distorsionants PTE i un decrement de l'eficiència general del sistema. El
compromís entre valor nul de OVerShoot i retard mínim del temps de pujada té un
valor òptim assolible mitjançant un disseny que tingui en compte models dinàmics
fidels als circuits RLC paràsits de porta i de potència.
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5.4- Conclusions del Capítol 5
En aquest Capítol s'ha estudiat i analitzat l'etapa de Potència i els seus components i
mecanismes fonamentals com a punts de generació d'error tant d'amplitud com de temps.
S'han analitzat els components fonamentals de l'operació de conversió DCI-NPC de potència,
els Clamped Díodes i els commutadors MOSFETs. Cada un d'ells ha estat estudiat analitzant i
avaluant les seves propietats, components bàsics, paràmetres de fabricació i operació, etc...
A més, han estat estudiades les pertorbacions d'alta freqüència i els mecanismes RLC paràsits
que les generen.


En la topologia DCI-NPC, el punt mig del DC-Link queda connectat a la sortida a través
dels Díodes de Fixació o Clamped-Diodes. Aquests Diodes són fonamentals en
l'operació d'aquesta topologia i per tant, representen una novetat i una aportació en
quant al seu estudi i anàlisis com a possible font d'errors.
Són tres els principals paràmetres dels díodes que han estat analitzats com a font
d'error, la tensió llindar o caiguda Ànode-Kàtode en conducció, el valor de la
Resistència Dinàmica i el Temps de Recuperació en Inversa. Per valors típics de Rd,
aquesta no representa cap problema i la seva aportació distorsionant és menyspreable
en tots els sentits. Per valors típics de tensió Vd (Vd1V), en aquest tipus d'aplicació, els
errors d'amplitud (VOUT) i distorsió (THD) es mantenen per sota dels llindars
normatius del 15% i el 1% respectivament. Aquests errors presenten una dependència
directa del nivell de tensió de treball o VDC.
Uns valors de m<0.6 provoquen un augment del THD per sobre del valor normatiu,
aquest fet es deu a l'atenuació de la component fonamental i no a la variació del
contingut distorsionant, que és nul. L'augment de la fase Tensió-Corrent provoca un
efecte de compensació, i per tant una disminució dels errors, aquest fet és degut a que
la generació d'error en conducció activa és idèntica a la generació d'error en conducció
reactiva, però aquest últim, amb efectes contraris. Pel que fa al trr com a font d'errors,
per valors típics de trr (trr<100ns) en díodes d'alta velocitat i altes freqüències de
commutació, els valors de VOUT y THD es mantenen per sota dels llindars normatius.
En termes globals, els Clamped Diodes aporten a l'error d'amplitud total un 1.08%,
molt per sota del 15% màxim permissible. L'aportació en forma d'error distorsionant
dels Diode Clamped, en canvi, es situa en un 0.6% amb el que deixa un marge del 0.4%
per la resta de possibles fonts d'error. Aquest fet obliga a concloure en que els Diode
Clamped no suposen, sobre el paper, un problema en quant a font de distorsió o
errors, però és necessari el seu anàlisi i un minuciós procés de cerca per tal de trobar
el díode que presenti els paràmetres òptims per l'aplicació.
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Els elements commutadors utilitzats en aquest tipus d'aplicacions són els MOSFETs. En
una topologia DCI-NPC Full-Bridge, operen 8 elements commutadors, quatre per cada
rama, amb el que, a priori, les distorsions originades en un sistema Full-Bridge
tradicional per aquests elements, es veuran magnificades per l'existència de més
elements commutadors. En un transistor MOSFET es poden definir dos tipus de
paràmetres sensibles a ser estudiats com a font d'error, aquests són els paràmetres
Estàtics: la resistència Rds(ON), la Resistència Rd, la tensió Vd i el temps trr del díode
paràsit. Els paràmetres dinàmics són: els temps de retard en la commutació tdr i tdf , els
temps de pujada i baixada tr i tf i el temps mort aplicat per l'usuari td.
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Els efectes combinats de les resistències Rds(ON) i Rd es poden considerar
menyspreables, amb el que l'aportació distorsionant del valor de Rd és pot considerar
nul·la. Els efectes de la tensió Vd aporten també un nivell molt baix de compensació de
l'error generat per Rds(ON) durant la circulació reactiva de corrent. Per valors típics de
Rds(ON) en MOSFETS d'amplificació commutada (Rds(ON)<100mΩ) els valors assoleixen
valors inferiors als llindars normatius.
Amb la disminució de l'Índex de modulació, el corrent de càrrega disminueix reduint
els errors generats per la resistència de conducció del MOSFET. Si es treballa amb
consigna de potència constant, la reducció de m implica un augment de la corrent de
càrrega amb el que l'error es veu incrementat fins a m=0.4, per sota del qual,
desapareix l'aplicació dels estats alt i baix i la compensació dels errors torna a tenir
efecte. La variació de l'angle de desfàs Tensió -Corrent es tradueix en una compensació
ponderada dels efectes de la Rds(ON) durant la circulació activa. Durant l'existència de
circulació reactiva prenen protagonisme els efectes distorsionants del trr dels díodes
paràsits dels MOSFETs. L'error d'amplitud aportat per valors típics de trr en aquest
tipus d'aplicació es situa molt per sota del llindar màxim normatiu, l'error de distorsió
THD, tampoc assoleix nivells crítics. Tant el trr com el valor de la Rds(ON) s'hauran de
dimensionar correctament per tal de trobar un commutador òptim.
En l'estudi dels paràmetres Dinàmics del MOSFET com a fonts d'error, s'han descartat
els temps tr i tf degut a que les tecnologies de commutació actual assoleixen valors
molt petits per aquests temps, amb el que els seus efectes resulten menyspreables. La
diferència entre el tdr i el tdf (drf) genera un error PTE residual degut a la diferència
intrínseca entre els temps de retard en el Turn-ON i el Turn-OFF. Aquest valor residual
ha estat avaluat com a possible font d'error presentant valors crítics de THD per
aplicacions d'alta qualitat.
La necessitat de forçar un temps mort o Dead-Time (td) en els sistemes commutats,
obliga a estudiar els seus efectes distorsionants i els errors que hi generen. Valors
típics de td no suposen nivells d'error d'amplitud crítics, però és en l'error de distorsió
THD on resulta crític presentant valors superiors al límit normatiu.
En termes globals, els elements commutadors MOSFET no suposen una font d'error
d'amplitud crítica, tot i que la seva participació en l'error total del sistema ha de ser
tinguda en consideració per tal d'optimitzar l'eficiència total de l'amplificador. En
quant a errors de distorsió o THD total, el MOSFET es presenta, probablement, com el
component més crític i problemàtic del sistema, essent el paràmetre Rds(ON), el trr i el
td (paràmetre depenent dels temps de commutació del MOSFET) els més crítics i
objectes d'un necessari estudi d'optimització en la fase de disseny i selecció de
components.


En un amplificador commutat existeixen dos circuits altament pertorbadors, el circuit
d'atac a porta i el circuit de potència. En el primer circuit, les ressonàncies
característiques dels components RLC del circuit Driver-LayOut-Porta del MOSFET
provoquen que el senyal de porta presenti un sobreimpuls acompanyat d'una
oscil·lació d'alta freqüència. La sol.lució tradicional és la de afegir al circuit d'atac una
resistència per tal de sobre-esmorteir la resposta, aquesta tècnica provoca una
dilatació temporal en la seva resposta, causant de l'error PTE del MOSFET.

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

311

Capítol 5. Fonts d'Error en l'Etapa de Potència DCI-NPC
En aquest apartat s'ha proposat la possibilitat d'afegir component resistiva paràsita
mitjançant l'òptim dimensionat de la geometria de les pistes de circuit imprès. Amb els
models proposats en aquesta Tesis, és possible afegir la resistència paràsita òptima per
obtenir una component de sobrepic nul·la amb una mínima dilatació temporal de la
resposta.
En el circuit de potència, intervenen els elements paràsits RLC dels commutadors, de
les pistes de circuit imprès, filtre i càrrega. Aquest sistema ressonant té com a resultat
uns sobrepics en el senyal PWM de sortida i en borns dels commutadors que poden
ocasionar la seva destrucció. Tradicionalment es fan servir circuits auxiliars de
compensació Snubber per protegir els commutadors, però en una topologia DCI-NPC,
cada commutador intervé en més d'un estat o combinació topològica del sistema, amb
el que per cada estat hauria de calcular-se un Snubber diferent pel mateix MOSFET.
Mitjançant els models dinàmics presentats en aquest apartat, és possible estimar el
comportament del sistema i equalitzar (mitjançant disseny) el LayOut de la etapa de
potència per tal de fer possible l'ús d'un únic Snubber per cada commutador.
Aquest capítol es pot concloure remarcant la importància de la selecció optima dels
components. S'han presentat models i avaluacions que permetran en el Capítol 6, estudiar i
treballar les eines d'optimització per tal de facilitar la selecció dels valors òptims dels diferents
elements generadors d'error que s'han estudiat.
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Capítol 6.
Models d’Estimació d’Errors
d’Amplitud i Distorsió

En aquest Capítol es proposa un nou Model de Nivells dintre de la cadena de Disseny, Producció
i Venta de la indústria dels Amplificadors de So. Aquest nou Model de Nivells permet tenir
quantificada i localitzada la información necesària per optimitzar recursos, temps i costos en
les diferents operacions del procès. A partir dels estudis i avaluacions fetes en els anteriors
Capítols, es presenta un mapa de localització de fonts de generació d’errors i es quantifica
analíticament la magnitud dels mateixos a partir del càlcul d’estimadors d’errors. Aquests
Estimadors d’Errors són localitzats i agrupats segons el nivel del nou Model de Nivells que
necessita de la informació que genera i prepara els estimadors per poder ser utilitzats per
calcular els valors normatius associats als Factors de Mèrit propis utilitzats.

Continguts
6. MODELS D’ESTIMACIÓ D’ERRORS D’AMPLITUD I DISTORSIÓ
6.1- Model de Nivells en la Cadena de Disseny, Producció i Consum
6.2- Mapa de Fonts d’Error i Distorsió en la Cadena d’Amplificació
6.3-Simplificació dels Estimadors d’Error d’Amplitud i Distorsió
6.4-Aplicació i Ús de les Aproximacions d’Estimació d’Errors en el Model de Nivells
6.5-Gràfic de Descomposició d’Errors Elementals
6.6-Conclusions del Capítol 6
6.7-Referències del Capítol 6
Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

323

Capítol 6. Models d'Estimació d'Errors d'Amplitud i Distorsió

324

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

Capítol 6. Models d'Estimació d'Errors d'Amplitud i Distorsió
En els capítols 2,3,4 i 5 ha estat presentada la cadena típica d'amplificació commutada i tots els
seus elements. Aquesta cadena ha estat mostrada tenint en compte els diferents subsistemes
funcionals que la conformen; Modulador, Font d'Alimentació, Etapa de Potència, Filtre i
Càrrega. Per cada unitat funcional de la cadena d'amplificació, s'han definit i localitzat les
principals fonts d'error segons els criteris d'error PTE o PAE i aquests han estat caracteritzats i
avaluats per tal d'obtenir les expressions que permeten estimar els errors d'amplitud (εVO) i de
qualitat (εTHD) en funció de diferents paràmetres operatius del sistema.
Partint d'aquestes estimacions dels errors d'amplitud i qualitat, es possible quantificar i
qualificar les prestacions d'un sistema d'amplificació commutada en base als factors de mèrit
actualment establerts pel mercat i per les recomanacions normatives del sector
[Cab99],[Cea09],[Ran00]. L'estudi de les diferents fonts d'error incloses en cada una de les
unitats funcionals de l'amplificador, no tant sols permet el càlcul o l'estimació dels valors totals
d'error i distorsió, si no que també, permet conèixer quina de totes les unitats que composen
la cadena d'amplificació, és la que més error o distorsió està introduint en el valor total
d'aquests. Aquest fet obre tot un ventall de noves possibilitats en els processos productius
d'aquests tipus de sistemes, en quant a les fases de disseny sota restriccions normatives,
controls de qualitat, re-disseny, ajust o millora de productes, etc..[IEC00],[At83],[Blo04].
Conèixer amb precisió sobre quina part del sistema s'ha d'actuar per minimitzar errors o
distorsions, permet al procés productiu un estalvi considerables de temps i esforços,
directament traduïbles en costos.
Per a que els models d'estimació d'errors i distorsions proposats en els anteriors capítols,
puguin ser utilitzats com a eines d'optimització de l'eficiència productiva en el sector dels
amplificadors commutats, és necessari adequar els models i els seus paràmetres de treball als
paràmetres o factors de mèrit utilitzats actualment; Eficiència Elèctrica, Eficiència de Senyal i
Qualitat o THD.
A més, és necessari tenir en compte a qui va dirigida la informació extreta d'aquestes eines
dintre del procés productiu. Aquests models d'estimació han de ser simplificats per resultar
més eficients i adequats pel seu us dintre dels diferents nivells que componen la cadena del
producte, des de el seu disseny fins al seu ús pel consumidor.
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6.1- Model de Nivells en la Cadena de Disseny, Producció i Consum
6.1-1. Introducció
Dintre de la cadena de Producció i Venta dels sistemes d'amplificació commutada, es poden
definir 3 nivells d'ús de la informació objectiva que donen els diferents paràmetres de mèrit o
normatius per qualificar i quantificar les prestacions i la bondat d'un equip.
Durant la fase de Disseny, s'han de conèixer les restriccions normatives de qualitat, eficiència,
senyal, etc... i estudiar, seleccionar els components i dissenyar les diferents unitats funcionals
del sistema amb l'únic objectiu de no superar aquests valors llindars amb el sistema complert
[Blo04].
Factors com la fabricació en diferents departaments d'una mateixa empresa, o la
subcontractació del disseny o fabricació de les diferents unitats funcionals del sistema,
dificulten que en el procés d'integració, els valors de mèrit totals resultants quedin per sota
dels llindars especificats [At83].
En aquesta fase de la producció, resultaria molt útil una eina que permetés estimar de forma
precisa i específica l'aportació distorsionant i l'error introduït en el valor total per cada una de
les parts i components. Aquesta fase de Disseny quedarà definida en aquesta Tesis com a
Nivell de Disseny dintre del procés productiu i de venta del producte. Un cop dissenyat i
implementat el producte, aquest ha de passar uns controls de qualitat, que tenint en compte
unes toleràncies, avaluaran si el producte presenta les prestacions establertes com a
restriccions en la fase de disseny. Tradicionalment, aquests controls de qualitat avaluen els
valors totals del sistema, i reporten un resultat de Apte o no Apte, sense indicacions de quina
part del sistema és la culpable del resultat negatiu en el cas de ser no Apte. Aquest producte,
haurà de ser reexaminat, ajustat i tornat a ser avaluat en el control de qualitat.
La fase de Reexaminació, ajust i reparació si s'escau, implica uns recursos i un temps que
disminueixen l'eficiència del procés. Si durant aquesta fase es disposés de indicacions
específiques de la localització de la font d'error o distorsió que ha de ser minimitzada, així com
dels seus valors relatius o pes respecte al total del sistema, les accions de reajustament,
reparació o substitució en el procés productiu veurien incrementada la seva eficiència.
Aquesta fase de Reajustament o Reparació quedarà definida en aquesta Tesis com a Nivell de
Reajustament, Reparació o Re-Disseny. La fase definida pel control de qualitat, quedarà
definida com a Nivell de Control de Qualitat.
La última fase en el procés productiu i de venta al consumidor és la més coneguda i
optimitzada actualment, aquesta és la fase comercial o de consum. En la comercialització o
venta d'un producte, és necessari utilitzar com a arguments de venta i de competència
diferents paràmetres o factors de mèrit que s'han anat establint amb el temps. El consumidor,
en la seva gran majoria, desconeix el vocabulari cientifico-tècnic, així com l' implicació
qualitativa dels molts diferents paràmetres de mèrit quantificats que presenta un equip com a
prestacions [Ni95],[Cea09],[Ran00]. Es la missió del comercial saber transmetre al consumidor
la informació mínima necessària per presentar de forma qualitativa les prestacions del seu
producte. En aquest nivell dintre del procés productiu i de venta, estan fortament establerts
els paràmetres totals de qualitat i d'eficiència de l'equip, com a paràmetres de mèrit suficients
i necessaris pel consumidor. En aquest nivell, no és necessari ni recomanable fer ús de valors
d'error, distorsió o eficiències de les diferents unitats que conformen l'equip. Aquesta fase del
procés productiu i de venta, serà definit en aquesta Tesis com a Nivell Comercial i de Consum.
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La figura 6-1 mostra la piràmide que estableix els diferents nivells d'ús de la informació de les
prestacions del sistema complert així com la de les diferents parts que el conformen.

Figura 6-1: Piràmide del Model de Nivells d'ús de la Informació

6.1-2. Nivell Comercial i de Consum o Nivell-I
El Nivell Comercial i de Consum queda definit per les relacions de compra-venda existents
entre una marca o distribuïdor i un consumidor o client. En l'àmbit de l'amplificació
commutada, els diferents factors o paràmetres utilitzats, segons la finalitat de l'equip, són els
mostrats a la taula 1-2. Actualment els més representatius són la Qualitat del Senyal o THD,
l'eficiència Elèctrica (defineix la relació dimensions, pes i cost) i la relació senyal-soroll o SNR
(que pot ser expressada també com a Eficiència de Senyal) de l'equip complert
[Ran00],[Fin86],[Cea09]. El valor d'aquests paràmetres o factors, són utilitzats com a
arguments comparatius i de venta, essent coneguts pels consumidors i fàcilment traduïbles a
valors de mèrit subjectiu. Així doncs, en el nivell comercial i de consum, la informació bàsica
necessària per establir una relació de compra-venda amb un consumidor es basa en els valors
quantitatius totals de THD, Eficiència Elèctrica i de Senyal, mesurats a la sortida del sistema
complert, tal i com mostra la figura 6-2.
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Figura 6-2: Informació mesurada en el Nivell Comercial i de Consum
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La resta de paràmetres existents, així com el seu valor en diferents punts del sistema, resulta
innecessària i fins i tot contraproduent de cara a la venta d'un equip. La taula 6-1 mostra un
resum dels diferents elements, paràmetres, usuaris i informació que conté el Nivell Comercial i
de Consum.
TAULA 6-1: Elements, Paràmetres, Usuaris i Informació del Nivell Comercial

6.1-3. Nivell de Control de Qualitat, Reparació, Ajust i Redisseny o Nivell-II
El Nivell de Control de Qualitat queda definit per les relacions d'avaluació i comunicació de
resultats existents entre els departament de Control de Qualitat i els departaments de Ajust,
Reparació i Re-disseny. En el control de qualitat, els sistemes són testats sota unes restriccions
imposades per les recomanacions normatives amb unes toleràncies pròpies, i en la majoria de
les vegades, característiques de la marca o el fabricant. Si un equip no supera els diferents
tests, queda qualificat com a No Apte i haurà de ser reajustat, reparat o redissenyat (en el cas
d'un producte en fase de prototipus). Actualment, el intercanvi d'informació existent entre els
diferents departaments es basa en la Aptitud o no de l'equip i els nivells resultants de la seva
avaluació. El departament encarregat de la reparació o reajust, ha de localitzar quin dels
diferents subsistemes de l'equip és el responsable de l'avaluació negativa. La localització del
problema comporta en la majoria dels casos un examen exhaustiu de l'equip complert, que
consumeix temps i recursos innecessaris [Cab92], [Cab99].
Tal i com mostra la figura 6-3 la filosofia de tractar la cadena d'amplificació o equip
amplificador complert com el conjunt de diferents subsistemes o unitats funcionals, que poden
ser avaluades individualment, permetria en la fase del Control de Qualitat, obtenir uns
resultats independents per cada unitat amb el que seria possible la immediata localització del
subsistema responsable d'un resultat negatiu del conjunt, així com el pes dels valors
distorsionats d'aquesta unitat en el total. Aquesta informació podria optimitzar els processos
d'ajust, reparació o substitució i de re-disseny de l'equip.
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Figura 6-3: Informació mesurada en el Nivell de Control de Qualitat

La taula 6-2 mostra un resum dels diferents elements, paràmetres, usuaris i informació que
conté el Nivell de Control de Qualitat.
TAULA 6-2: Elements, Paràmetres, Usuaris i Informació del Nivell de Control de Qualitat

6.1-4. Nivell de Disseny o Nivell-III
El Nivell de Disseny queda definit per les relacions existents entre les especificacions o
restriccions normatives que han de tenir en compte els Enginyers de Disseny i el disseny que
han de realitzar per convertir en producte una idea inicial (Nivell 3-A). En la fase de disseny,
queden especificades unes restriccions imposades per les recomanacions normatives o
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estandars del sector (fins i tot, en alguns casos del propi fabricant o marca)[At83], [Blo04],
[And05].
Aquestes especificacions condicionen, no tant sols el disseny, sinó que també la tria i selecció
de components a utilitzar. Aquesta selecció es realitza tenint en compte l'estimació dels valors
totals de distorsió, eficiència, etc... de l'equip segons el disseny. Tal i com mostra la figura 6-4,
una eina que permetés estimar amb precisió l'aportació distorsionant, i de pèrdues de cada un
dels components en el valor total, permetria optimitzar la selecció de components.
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Figura 6-4: Informació mesurada en el Nivell de Disseny

La taula 6-3 mostra un resum dels diferents elements, paràmetres, usuaris i informació que
conté el Nivell de Disseny.
TAULA 6-3: Elements, Paràmetres, Usuaris i Informació del Nivell de Disseny
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6.1-5. Implantació i Ús del Model de Nivells Proposat
Un cop definits els diferents nivells d’utilització de la informació relacionada amb els valors
d’error o distorsió, cal plantejar la possibilitat de que part de la informació generada per les
expressions i models proposats en els anteriors capítols, tingui un pes, en termes d’error i
distorsió, insignificant pels valors totals assolits pel sistema. És per tant, necessari, avaluar en
una primera fase, quines són aquelles fonts d’error i errors que poden ser depreciats pel seu
baix pes d’aportació distorsionant o be, per poder ser minimitzades o eliminades amb
tècniques senzillament implementables.
Un cop identificades les fonts d’error i distorsió més significatives del sistema, aquestes han de
ser expressades en valors totals locals (valor d’Error d’Amplitud o εVO i d’Error de Qualitat o
εTHD totals per cada un dels diferents sub-sistemes funcionals de la cadena d’amplificació) i en
valors totals globals (valor d’Error d’Amplitud o εVO i d’Error de Qualitat o εTHD totals del
sistema amplificador complert).
Com s’ha presentat als apartats anteriors, cada nivell dintre del procés de producció i venta
demanda un tipus d’informació, expressada en diferents termes. És per aquest fet, que les
diferents expressions, locals i globals, han de ser adequats als diferents nivells definits
anteriorment per tal d’optimitzar els processos productius involucrats.
Un cop definides les expressions d’estimació de valors distorsionants o d’errors locals i globals
per cada un dels diferents nivells dintre del procés productiu i de venta, la informació extreta
d’aquestes expressions o estimacions ha de ser traduïda als corresponents paràmetres o
factors de mèrit (THD, Eficiència, SNR) tant en termes locals com en termes globals del
sistema.

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

331

Capítol 6. Models d'Estimació d'Errors d'Amplitud i Distorsió

6.2- Mapa de Fonts d’Error en la Cadena d’Amplificació
6.2-1. Introducció
Els models d’estimació d’error i distorsió, així com l’estudi de les fonts i mecanismes de
generació d’error presents en la cadena d’amplificació, que han estat presentats en els capítols
2,3,4 i 5, permeten elaborar un mapa de localització de les principals fonts d’error i distorsió
dintre de la cadena d’amplificació principal i de les diferents unitats funcionals que la
constitueixen.
Amb la informació subministrada per aquests models d’estimació, és possible assignar a cada
subsistema de la cadena principal d’amplificació un valor d’error d’amplitud i de distorsió que
pot esser traduït i expressat en valors normatius o de mèrit com THD, Eficiència Elèctrica o SNR
[Ran00],[IEC00]. Aquesta “dissecció” distorsionant de l’amplificador, elimina les actuals
limitacions existents en l’estudi de les prestacions d’aquest tipus de sistema, ja que fins a la
data, són poques les publicacions o treballs on es presenti un estudi que tracti el sistema
amplificador com una entitat constituïda per subsistemes.
Un dels clars avantatges que permet aquesta nova filosofia és la de proporcionar una
informació específica i òptima que permet un augment en l’eficiència de tasques com
reparacions, ajustos o redissenys de producte. Aquesta eficiència es tradueix en un gran estalvi
de costos i temps de procés. A més, l’ús d’aquests models d’estimació per cada una de les
diferents unitats funcionals del sistema amplificador, permet realitzar un disseny òptim
mitjançant la selecció de components, elements i topologies que minimitzin la seva aportació
distorsionant o d’error.
Dos desavantatges de l’ús d’aquest nou mapa de localització i quantificació d’errors i
distorsions són: En primer lloc, la quantitat de paràmetres existents dels quals hi depèn el
valor d’un error o distorsió determinada, així com el grau d’acoblament existent entre ells. El
segon és el fet de que la informació que proporcionen les estimacions ve expressada en
quantitat d’error de tensió en el senyal de sortida i quantitat d’error en el espectre esperat del
senyal de sortida, factors o paràmetres de mèrit no normatius i per tant no utilitzables com a
mesura objectiva en els diferents nivells del procés de producció i venta de sistemes
d’amplificació commutada.
L’excés d’informació pot ser optimitzat mitjançant un estudi dels diferents pesos que tenen els
diferents paràmetres implicats en els mecanismes generadors de distorsió i error, així com les
influences mútues. La traducció i expressió en valors normalitzats dels factors de mèrit (εVo i
εTHD) utilitzats en aquesta Tesis es realitzarà en el Capítol 7. La figura 6-5 mostra un maparesum genèric de les fonts d’errors i paràmetres que hi intervenen així com la seva localització
dintre de la cadena d’amplificació.
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Figura 6-5: Mapa-Resum Genèric de les Fonts d’Errors dins la Cadena d’Amplificació
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6.2-2. Expressions i Estimadors d’Error i Distorsió de la Cadena d’Amplificació
A la figura 6-5 s’ha presentat el diagrama resum de blocs funcionals de la cadena
d’amplificació commutada, amb tota la informació referents a errors d’amplitud i distorsió
harmònica que es pot extreure a partir dels models d’estimació presentats en els capítols
anteriors. Per tal de poder simplificar el contingut del diagrama i quantificar els errors
mostrats mitjançant valors objectius normatius, és necessari presentar i valorar, les
expressions o models d’estimació de cada un dels blocs funcionals de la cadena d’amplificació,
així com la influencia i dependència que tenen d’altres paràmetres operatius del sistema.
6.2-2.1.

Expressions i Estimadors de εVo i εTHD generats al Modulador

En el capítol 3 s’han definit les 4 principals fonts d’error existents en un Modulador Analògic
PWM de doble portadora [Sa11]. Cada un dels 4 possibles errors té la seva aportació individual
en quant a errors εVo i εTHD en el senyal de sortida. Tal i com mostra la figura 6-6, aquestes
aportacions individuals, poden ser expressades com valor d’error total local d’amplitud i de
qualitat generat pel sistema Modulador (εVoMODULATOR i εTHDMODULATOR).
εVO MODULATOR [%]
CAE [%]
COE [%]
CSE [%]
CPE [%]

MODULATOR
ERRORS
ESTIMATOR

MODULATOR
DISTORTION
ESTIMATOR

ηQUALITY  THDMODULATOR [%]
ηSIGNAL  SNRMODULATOR [%]
ηENERGY  ηMODULATOR [%]

εTHD MODULATOR [%]
Figura 6-6: Estimador d’Error Total Local d’Amplitud i de Qualitat generat pel Modulador

Com es veurà en apartats posteriors, a partir dels valors totals locals d’error d’amplitud i de
qualitat, és possible expressar els valors totals locals d’Eficiència o Rendiment de Senyal
(SIGNAL o SNRMODULATOR), Qualitat (QUALITY o THDMODULATOR) i Energètic (ENERGY o MODULATOR).La
figura 6-7 mostra el diagrama de blocs de la generació d’errors en el modulador.
εVoCAE
εTHDCAE
CAE

M1

±Δm

εVoMODULATOR
εTHDMODULATOR

m·VIN
fIN

m
tON, TSW

MODULATOR

COE

m*
tON*, TSW

+

M2
±Δtd = ±ΔtON
εTHDCOE
εVoCOE

Figura 6-7: Mecanismes de Generació d’Errors en el Modulador
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A partir dels valors d’amplitud i freqüència de l’àudio d’entrada, i tenint en compte l’índex de
modulació, l’existència dels error CAE i COE, genera variacions en el valor de tON dels polsos
PWM de modulació i en l’índex de modulació m imposat per la consigna del control.
Aquestes variacions poden ser expressades com a errors d’amplitud a la sortida d’una cadena
d’amplificació ideal, de manera que mitjançant els sistemes M1 i M2 és possible conèixer
l’aportació dels errors CAE i COE en quant a errors d’amplitud i qualitat en la sortida del
sistema complert. Així doncs, el valor total local d’error d’amplitud en la sortida, generat pel
Modulador pot ser expressat com:

On cal tenir en compte la equivalència amb l’expressió (2.76) donada al Capítol 2:

Com ha estat justificat al Capítol 3, les aportacions distorsionants CPE i CSE, en quant a errors
d’amplitud o qualitat, poden ser considerades menyspreables, amb el que tant sols els errors
CAE i COE són considerats, d’ara en davant ,les úniques fonts d’error del Modulador.
A partir de les expressions (3.2) i (3.7) és possible estimar el valor dels errors εVo i εTHD
generats per cada una de les fonts d’error del modulador.

Tenint en compte el diagrama de la figura 6-7 el bloc M1 estaria conformat per les expressions
(6.5) i (6.7) i el bloc M2 estaria conformat per les expressions (6.6) i (6.8). Si es tenen en
compte les fases de les diferents components harmòniques dels errors, és pot expressar el
valor total local de l’error d’Amplitud en el Modulador (εVoMODULATOR) com:
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6.2-2.2.

Expressions i Estimadors de εVo i εTHD generats a la Font d’Alimentació

En el Capítol 4 s’ha analitzat el comportament de les fonts d’alimentació no regulades i
regulades, com a fonts d’alimentació principal del DC-Bus d’un amplificador commutat. Els
principals problemes o fonts d’error i distorsió detectats en les fonts no regulades, són el valor
finit de la impedància del transformador (RO) i el possible arrissat de la tensió de sortida degut
al filtre de condensadors (Cbuff). Tal i com mostra la figura 6-8, aquestes aportacions
distorsionants, poden ser expressades com un valor total local d’error d’amplitud i qualitat
generats a la font d’alimentació.
εVO P.SUPPLY [%]
TRFIMPEDANCE (RO)
POWER SUPPLY
ERRORS
ESTIMATOR

POWER SUPPLY
DISTORTION
ESTIMATOR

Cbuffer

ηQUALITY  THDP.SUPPLY [%]
ηSIGNAL  PSRRP.SUPPLY [%]
ηENERGY  ηP.SUPPLY [%]

εTHD P.SUPPLY [%]
Figura 6-8: Estimador d’Errors enerats per la Font d’Alimentació

Així mateix, com es veurà en apartats posteriors, a partir dels valors totals locals d’error
d’amplitud i de qualitat, és possible expressar els valors totals locals d’Eficiència o Rendiment
de Senyal (SIGNAL o PSRRP.SUPPLY), Qualitat (QUALITY o THDP.SUPPLY) i energètic (ENERGY o P.SUPPLY).La
figura 6-9 mostra el diagrama de blocs de la generació d’errors en la Font d’Alimentació.
εVoTRFz
εTHDTRFz
TRFZ (RO)

PS1

±ΔVDC’

εVoP.SUPPLY
εTHDP.SUPPLY

VAC (fGRID)
POWER SUPPLY

±ΔLLOAD-EFFECTS
Cbuffer

VDC

+

VDC*

PS2
±ΔVDC’’ ·Sin(4πfGRID ·t)
εTHDVSEC.RIPP
εVoVSEC.RIPP

Figura 6-9: Mecanismes de Generació d’Errors en la Font d’Alimentació

A partir de la tensió i freqüència de xarxa, i tenint en compte el consum o potència entregada
per l’amplificador a la càrrega, les característiques del Transformador i del banc de
condensadors de filtrat són les responsables de la generació d’errors d’amplitud de sortida en
forma de variacions en el valor esperat de tensió VDC en el DC-Bus.
L’error generat per la impedància finita del transformador és proporcional al corrent consumit
per la càrrega, i es manifesta en forma d’offset negatiu de tensió en el DC-Bus. Aquest
fenomen te lloc al bloc PS1 del diagrama mostrat a la figura 6-9. L’error generat en el banc de
condensador de filtre, es manifesta com un arrissat en la tensió del DC-Bus VDC.
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Aquest fenomen es presenta en el diagrama de la figura 6-9 en el bloc PS2. Mitjançant els
blocs PS1 i PS2 és possible estimar el valor dels errors d’amplitud generats per cada una de les
dues fonts d’error(εVoTRFz i εVoSEC.RIPP), així com el valor total local de l’error generat per la Font
d’Alimentació (εVoP.SUPPLY). Aquest valor total local d’error generat per la Font d’Alimentació
pot ser expressat com:

Tenint en compte les equivalències amb l’expressió (2.78) mostrada en al Capítol 2:

A partir de les expressions (4.10) i (4.11) es pot expressar l’error d’amplitud εVoTRFz tenint en
compte els efectes d’impedància real R-L del Filtre de sortida i càrrega com a:

Partint de l’expressió (4.37) es pot expressar l’error d’amplitud εVoVSEC.RIPP tenint en compte els
efectes d’impedància real R-L del Filtre de sortida i càrrega com a:

On RCU representa la impedància resistiva de la inductància de filtre LC LFILTER. Tenint en compte
el diagrama de la figura 6-9 el bloc PS1 estaria conformat per l’expressió (6.14) i el bloc PS2
estaria conformat per l’expressió (6.15). Si es tenen en compte les fases de les diferents
components harmòniques dels errors, és pot expressar el valor total local de l’error d’Amplitud
en la Font d’Alimentació (εVoP.SUPPLY) com:

6.2-2.3.

Expressions i Estimadors de εVo i εTHD generats al Filtre LC

En el Capítol 4 també ha estat analitzat el comportament del Filtre de Desmodulació LC. Han
estat presentat els seus components constituents i els paràmetres més influents en quant a la
generació d’error o distorsió per part del filtre. La capacitat i Inductància de filtre CFILTER i LFILTER
han estat estudiades com a elements generadors de possibles errors d’amplitud de sortida del
sistema.
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També s’han considerat les pèrdues del nucli magnètic de la bobina, tot i aquestes no seran
tractades fins el Capítol 7, on seran considerades a l’hora de calcular les pèrdues energètiques i
les eficiències locals i globals del sistema [Sa11]. Tal i com mostra la figura 6-10, aquestes
aportacions distorsionants, poden ser expressades com un valor total local d’error d’amplitud i
qualitat generats al Filtre LC.
εVO FILTER [%]
LFILTER (RCU)
CFILTER

LC-FILTER
ERRORS
ESTIMATOR

LC-FILTER
DISTORTION
ESTIMATOR

ηQUALITY  THDFILTER [%]
ηSIGNAL  SNRFILTER [%]

LCORE

ηENERGY  ηFILTER [%]

εTHD FILTER [%]

Figura 6-10: Estimador d’Errors generats pel Filtre LC

Posteriorment es mostrarà la relació existent entre els valors totals locals d’error d’amplitud i
qualitat εVoFILTER i εTHDFILTER i els diferents valors normatius totals locals d’Eficiència o
Rendiment de Senyal (SIGNAL o SNRFILTER), Qualitat (QUALITY o THDFILTER) i energètic (ENERGY o
FILTER). De les tres possibles fonts d’error mostrades a la figura 6-10, l’aportació distorsionant o
d’error deguda a la capacitat de filtre CFILTER pot ser considerada menyspreable. No és aquest el
cas dels efectes de la inductància de filtre LFILTER. La figura 6-11 mostra el diagrama de blocs de
la generació d’errors en el modulador.
εVoRcu
εTHDRcu
LFILTER (RCU)

FILT1

±ΔVOUT’

εVoFILTER
εTHDFILTER

VO (PWM)

VOUT

LC-FILTER

+

VOUT*
ϕ°(Vo-Io)

±ΔLLOAD-EFFECTS

FILT2
LFILTER (LZ)

±ΔVOUT’’ ·Sin(2πfIN ·t)
εTHDLz
εVoLz

Figura 6-11: Mecanismes de Generació d’Errors en el Filtre LC

La figura 6-11 mostra com l’error d’amplitud i de qualitat generat pel comportament no lineal i
no ideal de LFILTRE han de ser considerat sota dos punts de vista diferents. El primer mecanisme
generador d’error que presenta la inductància de filtrat és el valor no nul de la seva
impedància resistiva equivalent, o impedància resistiva del coure RCU.
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Aquest valor no nul origina una caiguda de tensió en l’inductor proporcionals al corrent de
càrrega, aquest error d’amplitud i el seu error distorsionant en el senyal de sortida ideal queda
expressat com εVoRcu i εTHDRcu.
L’altre mecanisme generador d’error d’amplitud i de qualitat que presenta la inductància de
filtrat és la variació d’impedància inductiva LZ en funció de la freqüència fIN del senyal VIN. A
més, s’ha detenir en compte que l’error total local d’amplitud i qualitat que presenta el filtre,
està influenciat pels valors inductius i resistius de la càrrega. També s’ha de considerar al filtre
com l’element generador d’angle de fase Tensió-Corrent °, paràmetre de gran influència en
els errors generats pels diferents mecanismes que intervenen en l’etapa de potència.
Mitjançant els blocs FILT1 i FILT2 és possible estimar el valor dels errors d’amplitud i qualitat
generats per cada una de les dues fonts d’error(εVoRcu / εTHDRcu i εVoLz / εTHDLz), així com el
valor total local de l’error generat pel Filtre LC (εVoFILTER i εTHDFILTER). Aquest valor total local
d’error generat pel Filtre pot ser expressat com:

Tenint en compte les equivalències amb l’expressió (2.77) mostrada en al Capítol 2 i les
següents expressions:

Es poden operar les expressions (4.71), (4.72), (4.73) i (4.74) amb el s’obté:

I per tant l’error

pot ser expressat com:

generat per la variabilitat d’impedància inductiva LZ en
L’expressió (6.22) conté l’error
funció de la freqüència fIN així com els efectes de les impedàncies inductiva i resistiva que
presenta la càrrega. L’expressió (6.22) pot ser presentada en termes constructius com:

L’expressió total local de l’error de qualitat generat pel Filtre LC pot ser expressat fent servir
una aproximació de 2on odre a partir dels resultats de simulació del Capítol 4:
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Si no es tenen en compte els efectes d’alguns termes de l’expressió que poden ser considerats
nuls, l’aproximació (6.24) queda com:

6.2-2.4.

Expressions i Estimadors de εVo i εTHD generats a l’Etapa de Potència

Com ha estat presentada als capítols anteriors, l'etapa de potència és el cor del sistema
d'amplificació se so, és la part de la cadena d'amplificació que realitza el procés de conversió
de potència, i on recau el gruix de les pèrdues, per tant, el subsistema màxim responsable de
l'eficiència total del sistema. L'etapa de potència es pot dividir en 4 grans fonts d'error
d'amplitud i qualitat en el senyal de sortida, a la vegada que cada una d'aquestes fonts conté
varis mecanismes que contribueixen a aquests errors. Els dispositius semiconductors
(MOSFETs i Diodes), el DC-Link, els elements paràsits presents en el layout de l'etapa de
potència i ens els dispositius semiconductors que el conformen són les principals fonts d'error
existents en l'etapa de potència. L'aportació en forma d'error d'amplitud i qualitat (εVo i εTHD)
de cada una de les fonts, generen uns valor totals locals corresponents a l'etapa de potència
(εVoP.STAGE i εTHDP.STAGE), tal i com mostra la figura 6-12.
εVO P.STAGE [%]

MOSFET
DIODE
Hi-FREQ

POWER STAGE
ERRORS
ESTIMATOR

POWER STAGE
DISTORTION
ESTIMATOR

ηQUALITY  THDP.STAGE [%]
ηSIGNAL  SNRP.STAGE [%]
ηENERGY  ηP.STAGE [%]

DC-LINK
εTHD P.STAGE [%]

Figura 6-12: Estimador d’Errors generats pel l’Etapa de Potència

A partir dels valors totals locals d'error d'amplitud i qualitat, com es veure en apartats
posteriors, és possible estimar els valors totals locals d'Eficiència o Rendiment de Senyal
(SIGNAL o SNRP.STAGE), Qualitat (QUALITY o THDP.STAGE) i energètic (ENERGY o P.STAGE). La figura 6-13
mostra el diagrama de blocs de la generació d’errors en l'etapa de potència.
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VDC

P.ST2

εVoHi-FREQ
εTHDHi-FREQ

P.ST1

εVoTd
εTHDTd

εVoP.STAGE
εTHDP.STAGE
PTE

tON, TSW

POWER STAGE

VO (PWM)

+

ton, VDC
PTE

°(Vo-Io)
P.ST3

εVoMOSFET
εTHDMOSFET

P.ST4

εVoDIODE
εTHDDIODE

P.ST5

εVoDC-LINK
εTHDDC-LINK

PAE
+
tON*

VO* (PWM)
VDC*

PAE

Figura 6-13: Mecanismes de Generació d’Errors en l'Etapa de Potència

Tot i que en aquesta Tesis la generació d'error degut al Dead-Time s'ha inclòs en els
mecanismes generadors d'error PTE del MOSFET, a nivell de bloc estimador d'error, aquest
mecanisme ha estat presentat de forma independent en la figura 6-13. Els senyals d'entrada o
consigna de l'etapa de potència són els constituents dels polsos PWM provinents del
Modulador, per tant un període de commutació TSW i un temps de ON o tON per cada element
commutador. La conversió de potència es realitza a partir d'aquesta informació i de la potència
disposada en forma de tensió VDC al DC-Link i el corrent consumit per la càrrega. A aquests
paràmetres, cal afegir l'angle de desfàs Tensió-Corrent ° i l'Índex de Modulació m com a
paràmetres influents en els diversos mecanismes generadors d'error continguts en l'etapa de
potència. Tenint en compte els diferents blocs estimadors d'error mostrats en la figura 6-13,
els errors totals locals εVoP.STAGE i εTHDP.STAGE poden ser expressats com:

Tenint en compte les equivalències amb l'expressió (2.79) del capítol 2 i les següents
expressions:

Es poden presentar les expressions d'estimació d'errors corresponents als blocs P.ST1 - P.ST5.
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6.2-2.4.1.
Estimació del Dead-Time Error (P.ST1)
La generació de Dead-Timer Error o Error generat pel td es basa en la eliminació de part del
pols ON d'activació de porta dels MOSFETs. La severitat o importància de l'error dependrà
bàsicament del valor del Dead-Time o temps de cancel·lació del tON. l'Estimació de l'error
d'amplitud i de qualitat a la sortida εVotd i εTHDtd depèn de la freqüència de commutació del
sistema, del valor del Dead-Time i de valors relatius com la tensió del DC-Link (VDC) i l'índex de
modulació m. La figura 6-14 mostra l'esquema de l'estimació d'errors d'amplitud i qualitat
generats pel Dead-Time.
εVO td [%]

fSW
td ≥ (tdf + tf)

Dead-Time ERROR
ESTIMATOR

Dead-Time
DISTORTION
ESTIMATOR

[P.ST1]

(Rg , CISS , VDRV , gFS , VGS(TH) , QGD )

ηQUALITY  THDtd [%]
ηSIGNAL  SNRtd [%]
ηENERGY  ηtd [%]

εTHD td [%]

Figura 6-14: Estimació d'Errors d'Amplitud i Qualitat generats pel Dead-Time

Com es pot veure a la figura 6-14, el valor òptim de td també pot ser estimat a partir de
paràmetres constructius del dispositiu semiconductor MOSFET (Rg , CISS , VDRV , gFS , VGS(TH) , QGD).
A partir dels valors εVotd i εTHDtd és possible estimar els valors d'eficiència o rendiment de
(SIGNAL o SNRtd), Qualitat (QUALITY o THDtd) i energètic (ENERGY o td). La figura 6-15 mostra el
diagrama de blocs de la generació d’errors pel Dead-Time aplicat.
εVotd
εTHDtd
tON (PWM)

m
fSW
td ≥ (tdf + tf)

Dead-Time

-Δtd

+

tON* (PWM)

P.ST1

(Rg , CISS , VDRV , gFS , VGS(TH) , QGD )

Figura 6-15: Mecanismes de Generació d’Errors pel Dead-Time aplicat

Tenint en compte l'expressió (6.28), i l'equivalència:

L'Error d'amplitud generat pel Dead-Time pot ser expressat com:

i tenint en compte que el valor òptim de td es calcula com:
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L'Error d'amplitud generat pel Dead-Time pot ser expressat en funció dels paràmetres
constructius dels elements commutadors MOSFET que hi intervenen:

A partir de l'expressió (6.35) és pot estimar l'Error de qualitat εTHDtd com:

6.2-2.4.2.
Estimació del Hi-FREQ Error (P.ST2)
L'existència d'elements LRC paràsits, tant en el Layout del circuit de potència, com en els
mateixos components MOSFET i Díodes, general efectes indesitjats en les formes d'ona o
polsos PWM. Aquests fenòmens, com són el Ringing o les dv/dt - di/dt, a més de ser perilloses
pel funcionament normal del hardware, arribant a ser destructives, són una font d'emissió EMI
a la resta de sistemes constituents de la cadena d'amplificació i a altres dispositius electrònics
de l'entorn electromagnètic proper [Sa10b].
Dintre dels mecanismes pertorbadors que s'hi poden generar a causa dels elements paràsits
RLC del sistema, són els generats a la porta o circuit d'atac i els generats en el circuit de
potència els més importants. Els primers afecten a la dinàmica del pols d'atac a porta, arribant
a retardar el tON em el millor dels casos, ja que en l'altre extrem, es genera un OverShoot en el
pols de porta que pot, acoblar-se a altres canals d'atac, arribant a produir el curt-circuit d'una
rama o bé, superar la tensió de porta-sortidor i destruir el dispositiu. El segon efecte
distorsionant, te lloc al circuit de porta i afecta al senyal PWM de potencia o VOUT (PWM). En
aquest cas, no tant sols perilla el dispositiu, que pot ser destruït per sobretensió, si no que el
ringing o OverShoot generat afegeix distorsió d'alta freqüència al senyal de sortida i pertorba
la resta d'electrònica perifèrica. La figura 6-16 mostra l'esquema de l'estimació d'errors
d'amplitud i qualitat generats pel Hi-FREQ Error.
εVO Hi-FREQ [%]
fSW

Hi-FREQ ERROR
ESTIMATOR

RLAYOUT + RMOSFET
LLAYOUT + LMOSFET
CLAYOUT + CMOSFET

Hi-FREQ
DISTORTION
ESTIMATOR

[P.ST2]

ηQUALITY  THDHi-FREQ [%]
ηSIGNAL  SNRHi-FREQ [%]
ηENERGY  ηHi-FREQ [%]

εTHD Hi-FREQ [%]

Figura 6-16: l'Estimació d'Errors d'Amplitud i Qualitat generats pel Hi-FREQ Error
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A partir dels valors εVoHi-FREQ i εTHDHi-FREQ és possible estimar els valors d'eficiència o rendiment
de (SIGNAL o SNRHi-FREQ), Qualitat (QUALITY o THDHi-FREQ) i energètic (ENERGY o Hi-FREQ). La figura 617 mostra el diagrama de blocs de la generació d’errors pels Hi-FREQ Errors.
εVoHi-FREQ
εTHDHi-FREQ
m

VO(PWM)

RLAYOUT + RMOSFET
LLAYOUT + LMOSFET
CLAYOUT + CMOSFET
fSW

Hi-FREQ

±ΔOvS +

VO* (PWM)

P.ST2

Figura 6-17: Mecanismes de Generació d’Errors degut als Hi-FREQ Errors

Tenint en compte d'igualtat (6.31) i les expressions (5.145)-(5.148), l'Error d'amplitud εVoHi-FREQ
pot ser expressat com:

On:

Pel cas on el circuit paràsit RLC de potència estigui snubberitzat, l'Error generat serà del tipus
PTE i equivalent a una reducció del tON pel que la seva expressió queda com:

En aquest cas, l'error de qualitat εTHDHi-FREQ pot ser aproximat com:
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6.2-2.4.3.
Estimació del MOSFET Error (P.ST3)
El dispositiu commutador és l'element més important dintre de la cadena d'amplificació
commutada, no tant sols per ser l'operador electrònic que permet la conversió eficient de
potència mitjançant l'operació commutada, si no que també, per ser l'element més influent en
quant aportacions d'error i distorsionants. El MOSFET presenta mecanismes no ideals
generadors d'error tant d'amplitud o PAE com de temps o PTE. Aquests mecanismes són
deguts a no idealitats estàtiques i dinàmiques constructives. El diagrama de la figura 6-18
mostra les diferents fonts d'error d'amplitud i qualitat mitjançant els quals es poden estimar
els errors totals locals generats pel MOSFET o εVoMOSFET i εTHDMOSFET
fSW
VIN , fIN

εVO MOSFET [%]

MOS-trr
MOS-VdRd
VDC , RLOAD
Rds(ON)

MOSFET
ERROR ESTIMATOR

MOSFET
DISTORTION
ESTIMATOR

[P.ST3]

ηSIGNAL  SNRMOSFET [%]
ηENERGY  ηMOSFET [%]

tdrf
tfr

ηQUALITY  THDMOSFET [%]

εTHD MOSFET [%]

Figura 6-18: Estimadors d’Errors Totals Locals generats pel MOSFET

Tenint en compte l'expressió (5.2) i l'equivalència:

Es pot expressar el valor total de l'error generat pel MOSFET com:

On s'inclou l'error generat pel Dead-Time.
El diagrama d'aportacions individuals de cada una de les fonts o mecanismes generadors
d'error inclosos en el dispositiu MOSFET, es mostra en la figura 6-19.
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εVoRds(ON)
εTHDRds(ON)

εVoMOS-VdRd
εTHDMOS-VdRd
εVoMOSFET
εTHDMOSFET

MOS2

VDC
°(Vo-Io)

VO(PWM)

MOS1

tON (PWM)

MOS-tRR
MOS-VdRd
Rds(ON)
tdrf
trf

+
+

MOSFET

+
+

-ΔtON

VO* (PWM)

+
+

tON* (PWM)

-ΔVO
εVotdrf
εTHDtdrf

m
MOS3
MOS4

P.ST3

MOS5

εVotfr
εTHDtfr
εTHDMOS-trr
εVoMOS-trr

Figura 6-19: Diagrama dels Mecanismes generadors d'Error del Dispositiu MOSFET

En el cas dels efectes del valor finit de la Rds(ON) i considerant que els efectes de la tensió en
conducció Vd i la Rd del Díode paràsit del MOSFET són menyspreables [Sa10a], tal que:

Es pot partir de la igualtat:

On

i la tal i com es mostra al Capítol 5, la component activa es pot aproximar a l'aportació de les 3
primeres components freqüencials senars tal com:

On:
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Amb

Al contrari que els efectes de Vd i Rd , els efectes del Temps de Recuperació en Inversa trr del
Díode paràsit del MOSFET sí s'han de considerar importants [Sa12a], es pot estimar l'Error
d'amplitud i de qualitat generat per l'existència d'aquest temps trr com:

Amb el que l'error de qualitat pot ser calculat com:

Els errors d'amplitud i qualitat generats pels temps tRISE (tr) i tFALL (tf) depenen del valor de la
diferència entre ells o tfr. Aquest valor és considerat pràcticament nul, per tant:

En el cas dels errors d'amplitud i qualitat generats pels retards en el pols de pujada i baixada o
tdr i tdf el valor diferència és:

Amb el que l'error d'amplitud pot ser calculat com:
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i l'Error de Qualitat com:

Els diferents blocs estimadors d'error (MOSn , n=[1,2,3,4,5]) de la figura 6-19 representen cada
un dels models matemàtics de càlcul dels errors presentats anteriorment. La taula 6-4
identifica cada bloc amb el seu model.
TAULA 6-4: Relació dels Estimadors dels Errors εVox del MOSFET [P.ST3]

VO ERROR
ESTIMATION
MODULE [P.ST3]

MATHEMATICAL APPROACH

MOS1

MOS2
MOS3
MOS4

MOS5

P.ST3
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6.2-2.4.4.
Estimació del Clamp-Diode Error (P.ST4)
Els Díodes de fixació, juguen un paper fonamental en l’operació de conversió de potència dels
sistemes DCI-NPC. Són aquests Díodes els que permeten l’accés al potencial mig del DC-Bus i
els que donen nom a aquest tipus de convertidor. El Diode, de forma genèrica, presenta
mecanismes no ideals generadors d'error tant d'amplitud o PAE com de temps o PTE. Aquests
mecanismes són deguts a no idealitats estàtiques i dinàmiques constructives. El diagrama de la
figura 6-20 mostra les diferents fonts d'error d'amplitud i qualitat mitjançant els quals es
poden estimar els errors totals locals generats pel Clamp-Diode o εVoCLAMPDIODE i εTHDCLAMPDIODE.
εVO CLAMPDIODE [%]

fSW
VIN , fIN

CLAMP-DIODE
ERROR ESTIMATOR

trr
Vd , Rd

CLAMP-DIODE
DISTORTION
ESTIMATOR

[P.ST4]

VDC , RLOAD

ηQUALITY  THDCLAMPDIODE [%]
ηSIGNAL  SNRCLAMPDIODE [%]
ηENERGY  ηCLAMPDIODE [%]

εTHD CLAMPDIODE [%]
Figura 6-20: Estimador dels Errors Totals Locals generats pel Clamp-Diode

Tenint en compte l'expressió (5.3) i l'equivalència:

Es pot expressar el valor total de l'error generat pel Clamp-Diode com:

El diagrama d'aportacions individuals de cada una de les fonts o mecanismes generadors
d'error inclosos en el Díode de fixació, es mostra en la figura 6-21.
εVoCLAMPDIODE

εVoVd

εTHDCLAMPDIODE

εTHDVd
VDC
°(Vo-Io)
tRR
Vd
Rd

tON (PWM)
VO(PWM)

CD1

-ΔVO
+

+

+

CLAMP - DIODE

+

VO* (PWM)
tON* (PWM)

-ΔtON
m

CD2

P.ST4

εTHDtrr
εVotrr

Figura 6-21: Diagrama dels Mecanismes Generadors d'Error del Díode de Fixació

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

349

Capítol 6. Models d'Estimació d'Errors d'Amplitud i Distorsió
Com s’ha demostrat a l’apartat 5.1, els efectes del valor finit de la Rd dels díodes de fixació es
pot considerar menyspreable, amb el que el valor de:

Per altra banda, són els efectes de la caiguda de tensió en conducció directa o Vd els que tenen
un gran protagonisme en quant a aportació d’error PAE total. Aquest error, pot ser avaluat en
termes de valor mig mitjançant la següent expressió:

L’error de qualitat o εTHDVd pot ser estimat mitjançant una aproximació de primer ordre
calculada a partir dels resultats de simulació de l’apartat 5.1-3.

En quant a l’error PTE generat pels efectes dels Díodes de fixació, és el trr el paràmetre no ideal
del díode, el principal element distorsionant [Sa12b].
L’error εVotrr pot ser expressat com:

Essent l’error εTHDtrr calculat per l’aproximació:

Els diferents blocs estimadors d'error (CD1 i CD2) de la figura 6-21 representen cada un dels
models matemàtics de càlcul dels errors presentats anteriorment. La taula 6-5 identifica cada
bloc amb el seu model.
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TAULA 6-5: Relació dels Estimadors dels Errors εVox del Clamp-DIODE [P.ST4]

VO ERROR
ESTIMATION
MODULE
[P.ST4]

MATHEMATICAL APPROACH

CD1

CD2
CD3

P.ST4

6.2-2.4.5.
Estimació del DC-Link Error (P.ST5)
Com s’ha mostrat al Capítol 4, el DC-Link és l’element responsable de subministrar l’energia
elèctrica per la conversió de potència que té lloc a l’etapa de potència. Qualsevol pertorbació
en aquest element es veurà reflectit en forma d’error o distorsió en el senyal de sortida [Sa08],
[Sa09a],[Sa09b]. El model d’estimació del possible error d’amplitud i qualitat generat per
pertorbacions en el DC-Link es mostra de forma esquemàtica en la figura 6-22.
εVO DC-LINK [%]
fIN
C2

DC-LINK ERROR
ESTIMATOR

RLOAD

[P.ST5]

DC-LINK
DISTORTION
ESTIMATOR

ηQUALITY  THDDC-LINK [%]
ηSIGNAL  PSRRDC-LINK [%]
ηENERGY  ηDC-LINK [%]

LLOAD
εTHD DC-LINK [%]

Figura 6-22: Estimador d’Errors generats per Pertorbacions en el DC-Link

Les pertorbacions generades en aquest subsistema es veuran traduïdes a error PAE en el
senyal PWM de sortida i per tant en atenuacions de tensió en el senyal VOUT.
Una primera aproximació (4.46) mostra el valor màxim d’error d’amplitud que es pot generar
en el DC-Link a partir dels valors de Capacitat, Freqüència, Impedància de sortida i tensió de
treball. Aquest model correspon als efectes produïts per una rama de commutació DCI-NPC o
Half-Bridge.
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Una segona aproximació es mostra en l’expressió (4.47) on es té en consideració el valor i els
efectes d’una càrrega electroacústica real, amb component inductivo-resistiva. A aquesta
segona aproximació també se li poden afegir els efectes dels components inductius i resistius
del filtre LC de sortida, amb el que l’expressió queda com:

Si es tenen en compte els resultats mostrats al Capítol 4, i els efectes de simetria dels estats
injectors i ejectors de corrent en el punt mig del DC-Link, en una topologia Full-Bridge o de
dues rames, és pot concloure que:

La figura 6-23 mostra el diagrama de generació de distorsió i error en el DC-Link i els efectes de
les components generades per cada una de les rames d’una topologia DCI-NPC Full-Bridge.
VDC

εVoDC-LINK
εTHDDC-LINK

C2
RLOAD

DC-LINK A

LLOAD

±ΔVC (A) +

+

VDC*

VIN , fIN
ϕ°(Vo-Io)
m

DC-LINK B

±ΔVC (B)

P.ST5
Figura 6-23: Mecanismes de Generació de Distorsió i Error en el DC-Link
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6.2-2.4.6.

Expressions i Estimadors Totals Resultants de l’Etapa de Potència
(P.STX)

Com s'ha presentat al llarg de l'apartat 2.2-4, l’etapa de potència és la part constituent de la
cadena d'amplificació que més elements i mecanismes generadors d'error conté. Els 5
mecanismes propis de generació d'error (P.ST1-P.ST5) poden ser calcificats en dos grans grups
observant la complexitat de les seves expressions d'error.
Per una banda, els mecanismes de generació d'error que obeeixen a caracteritzacions o
aproximacions matemàtiques temporals senzilles, són les corresponents als errors generats pel
Dead-Time i pels fenòmens d'alta Freqüència deguts als components paràsits RLC del sistema.
Aquests errors es manifesten de forma aproximada, com mancances de pols de tensió PWM
durant un temps determinat. Són per tant errors del tipus PTE.
Els mecanismes de generació d'error definits per caracteritzacions o aproximacions
matemàtiques temporals més complexes, són les corresponents als errors generats pels valors
finits de la RDS(ON) dels MOSFETs i la tensió llindar Vd dels Díodes de Fixació. Aquests errors
contemplen variacions temporals o modulació de l'amplitud del pols de tensió PWM i per tant
variacions important del contingut harmònic de baixa freqüència del senyal VOUT de sortida.
Són per tant errors del tipus PAE.
La taula 6-6 mostra un resum de les diferents funcions de generació d'error incloses en l'etapa
de potència. Com es pot observar a la taula 6-7, únicament s'han presentat les funcions
genèriques d'error distorsionant εTHD per la seva complexitat. Aquestes seran estudiades,
simplificades i presentades en un format operatiu en apartats posteriors d'aquest capítol.
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TAULA 6-6: Relació dels Estimadors dels Errors εVox de l’Etapa de Potència

POWER STAGE

POWER STAGE

VO ERROR ESTIMATOR

MATHEMATICAL APPROACH

P.ST1
P.ST2

P.ST3

P.ST4

P.ST5
TOTAL
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TAULA 6-7: Relació dels Estimadors dels Errors εTHDx de l’Etapa de Potència

POWER
STAGE

POWER STAGE

THD ERROR
ESTIMATOR

MATHEMATICAL APPROACH

P.ST1

P.ST2

P.ST3

P.ST4

P.ST5

TOTAL

La taula 6-8 mostra les aproximacions matemàtiques corresponents a les diferents fonts
harmòniques distorsionants que composen els errors εTHDMOSFET i εTHDCLAMPDIODE.
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TAULA 6-8: Relació dels Estimadors dels Errors εTHDx del MOSFET i el Clamp-DIODE

THD ERROR
ESTIMATION
[P.ST4]

MATHEMATICAL APPROACH

CD1

CD2

CD3

0%

P.ST4
THD ERROR
ESTIMATION
[P.ST3]

MATHEMATICAL APPROACH

MOS1
MOS2

MOS3

MOS4

MOS5

P.ST3
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Com es veurà a l’apartat següent, de forma similar a la resta de subsistemes de la cadena
d’amplificació, les expressions característiques que permeten estimar les aportacions
distorsionants i d’error de cada un dels mecanismes generadors continguts en l’etapa de
potència objecte d’aquesta Tesis, presenta una forta dependència dels paràmetres operatius
(índex de modulació, angle reactiu, tensió VDC, etc..), a més, aquestes expressions són poc
intuïtives i pràctiques, des d’un punt de vista de càlcul analític. Els valors totals depenen
d’altres càlculs o sub-estimacions a diferents nivells de profunditat tecnològica, fet que
complica l’estimació de valors totals, a nivell de subsistema, de forma ràpida i pràctica. Per
altra banda, aquest fet, permet una gran quantificació i identificació individual de cada una de
les aportacions d’error o distorsió. Aquesta característica serà presentada i explicada en el
següent apartat.

6.2-2.5.

Expressions i Estimadors Totals Resultants de la Cadena d’Amplificació

A partir de les simulacions, models i caracteritzacions presentats al llarg dels capítols 3,4 i 5,
s’han presentat en aquest apartat les expressions que permeten l’estimació dels valors d’error
i distorsió εTHD i εVO. Aquestes expressions totals han estat descompostes en sub-expresions
locals corresponents a cada una de les parts o subsistemes de la cadena d’amplificació de so.
Aquests estimadors són presentats en formats diferents, depenent de l’estratègia de
caracterització o modelat utilitzada pel seu estudi i anàlisi als capítols 3,4 i 5. Aquest fent es
tradueix en una manca d’elegància matemàtica i una relativa dificultat pràctica a l’hora
d’utilitzar aquestes expressions de forma conjunta pel càlcul de valors totals. Aquesta dificultat
radica en la necessitat de realitzar avaluacions simultànies d’expressions lineals i no lineals, per
altra banda, no s’ha tingut en compte el fet de que els resultats d’algunes d’aquestes
expressions poden ser considerats menyspreables o que tenint en compte algunes
consideracions en el disseny del sistema, algunes de les fonts d’error estudiades en aquesta
Tesis, poden ser ignorades com a tal.
Per altra banda, aquest exercici de síntesi realitzat en l’apartat 6.2-2 confirma que la divisió,
sectorització i localització de les fonts d’error en forma de sub-sistemes generadors permetrà
l’ús d’aquest nou format d’informació per optimitzar i millorar el procés productiu d’aquest
tipus de tecnologies. Aquest fet es justifica per la dependència que presenten totes les
expressions i estimadors de valors, factors i paràmetres de disseny, ja sigui en forma de
component electrònic, de valors mesurables de impedància, etc...
Els mecanismes de generació d’error i distorsions de la cadena d’amplificació objecte d’aquest
estudi, pot ser dividida o sectoritzada en diferents subsistemes, 4 en total. Cada un d’aquest
sub-sistema pot ser descompost a l’hora en diferents fonts d’error o distorsió. En aquest nivell
de descomposició, les fonts d’error o distorsió són identificades en forma de component
electrònic (MOSFET, DIODE, Condensador, Inductor, etc...). Cada una d’aquestes fonts d’error
o distorsió, pot ser descomposta en un segon nivell i per tant expressat en forma de adició de
diferents fonts d’error o distorsió. En aquest nivell, aquestes fonts d’error o distorsió són
identificades amb paràmetres constructius o paràsits específics dels components. Així doncs,
les diferents fonts d’error i distorsió existents en la cadena d’amplificació i la seva relació
jeràrquica i de dependència pot ser expressada com una descomposició en forma d’arbre de
nivells.
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El següent arbre mostra la localització a nivell de subsistema en la cadena d’amplificació de cada una de les components de generació de distorsió εVO

∔
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El següent arbre mostra la localització a nivell de subsistema en la cadena d’amplificació de cada una de les components de generació de distorsió εTHD.
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Complementant a les taules 6-6, 6-7 i 6-8, les taules 6-9 i 6-10 presenten en forma de resum
les expressions i estimadors corresponents als subsistemes Modulador, Filtre LC i Font
d’Alimentació.
TAULA 6-9: Relació dels Estimadors εVox del Modulador, Font d’Alimentació i Filtre

VO ERROR
ESTIMATOR

MATHEMATICAL APPROACH
MODULATOR

M1

M2
M3
M4
TOTAL
POWER SUPPLY

PS1

PS2

TOTAL

LC-FILTER
FILT1 + FILT2
FILT3

TOTAL
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TAULA 6-10: Relació dels Estimadors εTHDx del Modulador, Font d’Alimentació i Filtre

THD ERROR
ESTIMATOR

MATHEMATICAL APPROACH
MODULATOR

M1

M2
M3
M4
TOTAL
POWER SUPPLY
PS1
PS2
TOTAL
LC-FILTER

FILT1

FILT1 + FILT2

FILT3

TOTAL
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Mitjançant l’ús d’aquesta informació, la descomposició i localització de les diferents fonts
d’error i distorsió i l’estructura presentada en la figura 6-1, és possible definir, identificar i
assignar les diferents expressions útils per cada un dels nivells definits en l’apartat 6.1; Nivell
Comercial i de Consum, Nivell de Control de Qualitat, Reparació i Ajust i el Nivell de Disseny i
Re-Disseny.

6.2-3. Classificació de les Expressions d’Estimació d’Errors en el Model de Nivells.
Tal i com ha estat proposat a l’apartat 1 d’aquest capítol, el procés de disseny,productiu i
comercial d’un sistema d’amplificació DCI-NPC pot ser optimitzat mitjançant l’ús de
d’informació que proporcionen les diferents expressions i estimadors d’error d’amplitud i
qualitat en els diferents subsistemes de la cadena d’amplificació. Tot i que aquesta informació
ve donada en forma de paràmetres qualitatius i quantitatius proposats en aquesta Tesis, i per
tant no normatius i no utilitzats en la indústria de l’amplificació de so, a partir d’aquests, és
possible extreure els valors qualitatius i quantitatius normatius amb els que es treballa
tradicionalment en aquest sector.
El primer Nivell proposat en el procés de disseny,productiu i comercial d’un sistema
d’amplificació DCI-NPC o Nivell Comercial i de Consum, ve donat per d’informació qualitativa i
quantitativa referent a la compra-venta d’un equip d’amplificació. És per aquest motiu que en
aquest Nivell, tant sols intervenen les expressions o estimadors dels errors totals d’Amplitud i
Qualitat (εVO i εTHD) i els seus valors totals resultants. La figura 6-24 mostra les expressions o
estimadors que intervenen en aquest nivell.

Figura 6-24: Errors Totals d’Amplitud i Qualitat d’Ús en el Nivell Comercial i de Consum

El segon Nivell proposat o Nivell de Control de Qualitat, ve donat per d’informació
quantitativa referent als processos d’avaluació i comunicació de resultats de les diferents
parts que composen la cadena d’amplificació (Modulador, Font d’Alimentació, Etapa de
Potència, Filtre). En aquest nivell, intervenen les expressions i estimadors d’error d’amplitud i
Qualitat locals totals de cada un dels diferents subsistemes. Aquesta informació permet
l'optimització del procés de localització i identificació de les parts o fonts problemàtiques en el
sistema. La figura 6-25 mostra les expressions o estimadors que intervenen en aquest nivell.

Figura 6-25: Errors Locals d’Amplitud i Qualitat d’Ús en el Nivell de Control de Qualitat
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El tercer Nivell proposat o Nivell de Disseny, Reparació, Ajust o Redisseny, ve donat per
d’informació quantitativa relativa a les especificacions de disseny i normatives que s’han de
tenir en compte en el procés de disseny. La figura 6-26 mostra les expressions o estimadors
que intervenen en aquest nivell.

Figura 6-26: Errors d’Amplitud i Qualitat d’Ús en el Nivell de Disseny

6.2-4. Problemàtica en la implantació i Ús dels Estimadors d’Error
Com s’ha comentat a l’apartat 6.1-5, la implantació de les expressions i estimadors
corresponents en cada un dels nivells de la cadena de Disseny, Producció i Comercial presenta
com a principal dificultat el fet de no disposar d’un conjunt d’expressions matemàtiques que
modelitzin amb gran simplicitat els diferents fenòmens. A més, s’ha de tenir en compte que els
valors resultants d’aquestes expressions són comparables i quantificables únicament dintre del
marc d’aquesta Tesis, ja que es tracta de paràmetres quantitatius proposats en aquesta Tesis.
Per tal de poder-los fer servir per extreure informació en format normatiu, és necessari,
prèviament, estudiar la necessitat de contemplar o no alguns dels mecanismes generadors
d’error, el seu pes i importància i simplificar matemàticament o linealitzar les expressions
resultants dels capítols anteriors.
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6.3- Simplificació dels Estimadors d’Error d’Amplitud i Qualitat
6.3-1. Introducció
Per tal de poder utilitzar i aplicar, de forma pràctica, en els diferents nivells de la cadena de
producció, les diferents expressions d’estimació d’errors, obtingudes en els capítols i apartats
previs d’aquesta Tesis, és necessari estudiar i analitzar la importància de cada una de les fonts
d’error, respecte a la resta i al global. La possibilitat que existeix o no, de que aquest error sigui
minimitzat o eliminat mitjançant actuacions o decisions en la fase de disseny. Cal operar les
expressions resultants per tal de que el seu ús i aplicació sigui pràctica i directa, per que sigui
així, caldrà buscar aproximacions simples per poder estimar el valor dels errors dintre de d’un
interval real·lístic i pràctic de paràmetres o valors d’entrada del sistema.
Un cop obtingudes les aproximacions lineals simples, cal estudiar la dependència entradasortida multi-paramétrica per establir els pesos o d’importància dels diferents paràmetres
d’entrada en els diferents estimadors d’error. Aquest estudi permetrà conèixer les diferents
sensibilitats de l’error total o errors locals als diferents paràmetres d’entrada amb el que es
podran optimitzar les expressions resultants i presentar i classificar les diferents expressions
dintre dels diferents Nivells en la cadena de Disseny, Producció i Comercialització.
Per tal de poder presentar, no tant sols de forma quantitativa, si no que també de forma
qualitativa i intuïtiva la informació relativa als errors, que es pot despendre de les diferents
expressions en els diferents nivells, serà necessari proposar noves expressions i figures de
mèrit, que hauran de ser aplicades, en forma d’exemple, a diferents configuracions i
dispositius constituents d’una cadena d’amplificació DCI-NPC.

6.3-2. Fonts d’Error i Distorsió Menyspreables
Com s’ha mostrat a les taules, de 6-6 a 6-10, algunes de les diferents fonts d’error, sota
determinades condicions topològiques o de disseny, poden ser considerades menyspreables.
Fins ara, era necessari tenir-les en consideració per que es pretenia mostrar un mapa que
contingues la localització de les fonts d’error més importants d’un sistema d’amplificació DCINPC, però ara, és necessari filtrar i eliminar dels futurs estudis, aquelles fonts d’error i aquelles
expressions que aportin valors menyspreables o nuls, sota condicions conegudes.
L’objectiu no és el de idealitzar cada cop més el sistema, els models i les expressions, si no que
és el de simplificar els models i les expressions, eliminant aquelles fonts d’error que poden ser
menyspreades mitjançant simples actuacions hardware, o de disseny.
En aquesta Tesis han estat presentades 20 fonts d’error o mecanismes bàsics de generació
d’errors d’amplitud o qualitat en una etapa d’amplificació DCI-NPC. Tal i com es mostrarà a
continuació, d’aquestes 20 fonts bàsiques de generació d’error, mitjançant simples decisions
de disseny o variacions de baix cost en el Hardware, poden ser considerades com a fonts
d’error menyspreables o nul·les el 50% de les fonts bàsiques de generació d’error.
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6.3-2.1.

Fonts d’Error Menyspreables en la Font d’alimentació

Les primeres fonts d’error analitzades en aquest apartat són les presentades com a fonts
d’error de la Font d’Alimentació. Aquestes són dues, l’Error d’amplitud i de qualitat generat
per l’Impedància finita del Transformador (ZTRF) en el cas d’una font lineal no regulada (εVoZTRF
i εTHDzTRF) i l’Error d’amplitud i de qualitat generat pel arrissat de tensió en la sortida del filtre
de la font d’alimentació (εVoSEC.RIPP i εTHDSEC.RIPP).
En el primer cas, l’ús de fonts d’alimentació regulades o sistemes d’alimentació commutats,
eliminen per complert el problema. Qualsevol increment de consum, i per tant de corrent, es
veu compensat per la regulació de la font amb l’augment de la tensió de sortida, amb el que la
potència entregada per la font es manté constant. Aquests sistemes de regulació, avui en dia,
no suposen cap sobre-cost degut a que es tracta de tecnologies molt bàsiques i amplament
utilitzades.
En el cas dels Errors generats pel arrissat en la tensió de sortida de la font d’alimentació, tal i
com es mostra en la figura 4-8 del Capítol 4, el cost i volum que suposa una capacitat suficient
per reduir pràcticament a zero l’arrissat residual és menyspreable, amb el que es pot
considerar que aquesta font d’error queda anul·lada amb una simple i trivial consideració de
disseny. La taula 6-11 mostra en forma de resum les condicions i consideracions necessàries
per considerar menyspreables les fonts d’error de la font d’alimentació.
TAULA 6-11: Condicions per considerar Menyspreables els Errors de la Font d’Alimentació

NEGLIGIBLE ERROR SOURCES IN THE POWER SUPPLY
CONDITION
COST
NEGLIGIBLE ERROR
(Designs Considerations)
(of Designs Considerations)
(εVoZTRF & εTHDzTRF) ≈ 0%
Regulated Power Supply
Very Low
(εVoSEC.RIPP & εTHDSEC.RIPP) ≈ 0%
6.3-2.2.

CBUF Value > 4000µF

Very Low

Fonts d’Error Menyspreables en el Modulador

Tal i com es va estudiar al apartat 3.1-5 del Capítol 3, en el Modulador, els Errors CPE (εVoCPE &
εTHDCPE) i CSE (εVoCSE & εTHDCSE), no influeixen de forma directa el contingut harmònic ni la
magnitud de la senyal de sortida,tal i com mostren les figures 3-28 i 3-29, aquest fet és degut
a que aquests fenòmens tant sols afecten a les freqüències múltiples de la freqüència de
portadora i bandes laterals d'aquestes. La freqüència de la portadora i per tant el contingut i
efectes distorsionants del CPE i CSE queda molt per sobre de la banda passant del filtre de
sortida, amb el que es poden considerar menyspreables a efectes d'aquest estudi. La taula 612 mostra en forma de resum les condicions i consideracions necessàries per considerar
menyspreables les fonts d’error CPE i CSE del Modulador.
TAULA 6-12: Condicions per considerar Menyspreables els Errors CPE i CSE del Modulador

NEGLIGIBLE ERROR SOURCES IN THE DCI-NPC PWM-MODULATOR
NEGLIGIBLE ERROR

CONDITION
(Designs Considerations)

COST
(of Designs Considerations)

(εVoCSE & εTHDCSE) ≈ 0%

FSW > FIN (MAX) ·10 (200kHz)

Very Low

(εVoCPE & εTHDCPE) ≈ 0%

FSW > FIN (MAX) ·10 (200kHz)

Very Low

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

365

Capítol 6. Models d'Estimació d'Errors d'Amplitud i Distorsió
6.3-2.3.

Fonts d’Error Menyspreables en el Filtre LC

En el filtre LC, els efectes distorsionants del Condensador de Filtre CF poden ser menyspreats si
aquest element ha estat seleccionat específicament per aquest tipus d’aplicació. Com s’ha
demostrat al Capítol 4, tant els termes no lineals com el grau de dependència que tenen
aquests d’altres paràmetres del condensador, poden ser considerats insignificants, és però, el
seu comportament en baixes freqüències el que pot originar algun tipus de distorsió o error en
el senyal filtrat.
Per aquest tipus d’aplicació, les tecnologies constructives MKT i MKP proporcionen molt bones
prestacions, i el seu baix valor de Resistència Sèrie Equivalent (ESR) i Inductància Sèrie
Equivalent (ESL) proporcionen unes pèrdues molt baixes en un ample rang de freqüències que
pot arribar en molts casos fins l’ordre dels MHz.
En el cas de que el condensador de filtrat sigui un condensador MKP o MKT, els efectes
distorsionants en baixa freqüència, originats per aquest component, poden ser considerats
menyspreables.
La taula 6-13 mostra en forma de resum les condicions i consideracions necessàries per
considerar com a menyspreables les fonts d’error εVoCf i εTHDCf del filtre de sortida LC.
TAULA 6-13: Condicions per considerar Menyspreables els Errors εVoCf i εTHDCf del Filtre

NEGLIGIBLE ERROR SOURCES IN THE LC OUTPUT FILTER
NEGLIGIBLE ERROR
(εVoCf & εTHDCf) ≈ 0%

6.3-2.4.

CONDITION
(Designs Considerations)
MKP Technology
ESRMAX<10mΩ
LPOT(W)>100W

COST
(of Designs Considerations)
Very Low

Fonts d’Error Menyspreables en el l’Etapa de Potència

COMPONENTS PARÀSITS RLC DEL LAYOUT: La millora dels polsos mitjançant xarxes Snubber o
resistències de compensació de porta, sempre implica una dilatació dels temps de commutació
dels MOSFET, temps que es tradueixen en un increment dels efectes distorsionants PTE i un
decrement de l'eficiència general del sistema. El compromís entre valor nul de OVerShoot i
retard mínim del temps de pujada té un valor òptim assolible mitjançant un disseny que tingui
en compte models dinàmics fidels als circuits RLC paràsits de porta i de potència. Mitjançant
aquests dissenys optimitzats, és possible minimitzar el contingut paràsit RLC del LayOut,
eliminant la necessitat de utilitzar xarxes de compensació paràsita Snubber, amb el que l’error
distorsionant PTE serà mínim i quantitativament menyspreable. Per tant els errors εVoHi-FREQ i
εTHDHi-FREQ es poden considerar menyspreables
OSCIL·LACIONS AL PUNT MIG DEL DC-LINK: Per topologies Full-Bridge DCI-NPC, el Bus-Pumping
no suposa un problema, ja que els efectes del Bus-Pumping generat per cada una de les rames,
compensa el generat per l'altra. Amb aquest fet es pot concloure que el senyal de sortida de
un sistema Full-Brigde DCI-NPC no presenta error d'amplitud VOUT ni error distorsionant THD
en el senyal de sortida, per tant, el Bus-Pumping no es considera una font d'error en topologies
DCI-NPC Full-Bridge. Per tant els errors εVoDC-LINK i εTHDDC-LINK es poden considerar
menyspreables.
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Rd DELS CLAMP-DIODES: Tal i com mostren els gràfics en la figura 5-9, per valors poc reals de
Rd·IdQ (0.04) el valor de VOMAX mai supera el 0.08%. Per valors reals i típics de Rd (0.025) i
treballant a una potència referència de 1kW (VDC = 100V @ RLOAD = 8Ω) el valor de l'error
VOMAX generat pels díodes de fixació és de 0.03%, per tant es pot concloure que les
aportacions en quant a error de la resistència dinàmica dels clamped-diodes és menyspreable i
els errors εVoRd i εTHDRd es poden considerar menyspreables [Koe09a].
Vd-Rd DELS DIODES PARÀSITS DELS MOSFET: Tal i com mostra la figura 5-54 al Capítol 5, els
efectes de la tensió Vd en el cas dels MOSFETs són d'una magnitud baixa. Aquest fet es deu a
que tant sols hi són presents durant el temps en el que actuen els estats reactius, que és molt
poc respecte al temps en que actuen els estats actius i per tant prenen protagonisme els
efectes de la Rds(ON) [Her91],[Ray95],[Sai07]. Car recordar, que les expressions (5.66)
mostraven un comportament contrari i de compensació entre els efectes de la Rds(ON) i els de
la tensió Vd. Els resultats mostren que la curta durada de les recirculacions de corrent reactiva
a través dels díodes provoca una contribució molt baixa de l'error generat pels díodes dels
MOSFETs. Per tant, els efectes de Rd i Vd, en quant a generació d'error, poden ser considerats
nuls, respecte als de la Rds(ON), per tant els errors εVoVdRd i εTHDVdRd es poden considerar
menyspreables.
Tfall-rise DELS MOSFET: Com s'extreu de l'observació de les expressions i de la figura 5-74 del
Capítol 5, els temps tr i tf sempre seran molt similars, amb el que la possible compensació
d'aquests dos errors sempre tindrà com a valor residual un error diferencia pràcticament nul.
Assumint que en les tecnologies actuals MOSFET de commutació d'alta velocitat els valors de
temps de pujada i baixada són molt baixos i similars entre ells, es pot concloure que els efectes
d'aquests temps de commutació dels MOSFETs, sobre els errors εVotfr i εTHDtfr es poden
considerar menyspreables com a fonts d'error [Koe09b] .
La taula 6-14 mostra en forma de resum les condicions i consideracions necessàries per
considerar com a menyspreables les fonts d’error incloses en una etapa de potència amb
topologia DCI-NPC Full-Bridge.
TAULA 6-14: Condicions per considerar Menyspreables Errors de l’Etapa de Potència

NEGLIGIBLE ERROR SOURCES IN THE DCI-NPC POWER STAGE
CONDITION
(Designs Considerations)
Design Minimization and
Equalization

COST
(of Designs Considerations)

(εVoDC-LINK & εTHDDC-LINK) ≈ 0%

Full-Bridge Topology

Low

(εVoRd & εTHDRd) ≈ 0%

Typical Values

Very Low

(εVoVdRd & εTHDVdRd) ≈ 0%

Typical Values

Very Low

(εVotfr & εTHDtfr) ≈ 0%

Typical Values
tf ≈ tr (Δtfr≈0)

Very Low

NEGLIGIBLE ERROR
(εVoHi-FREQ & εTHDHi-FREQ) ≈ 0%

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

Low-Middle

367

Capítol 6. Models d'Estimació d'Errors d'Amplitud i Distorsió

6.3-2.5.

Resum de les fonts d’Error i Distorsió menyspreables en el sistema

El següent arbre mostra el mapa actualitzat de les components de generació de distorsió εVO , en vermell les components d’error menyspreables.
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El següent arbre mostra el mapa actualitzat de les components de generació de distorsió εTHD, en vermell les components distorsionants menyspreables.
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6.3-3. Simplificació de les Expressions d’Estimació dels Errors εVo i εTHD
Un cop s’ha reduït el nombre de fonts d’error o distorsió, en base al fet de que mitjançant
decisions de disseny, dimensionat o simple selecció de components algunes de les fonts
d’error presenten aportacions distorsionants o en forma d’error d’ordre de magnitud
menyspreable, cal analitzar les fonts d’error resultants, que presenten un nivell de generació
d’error i distorsió considerable i analitzar els resultats obtinguts a partir dels seus models i
caracteritzacions fetes al llarg dels capítols 3, 4 i 5. Aquests resultats responen a les
simulacions realitzades mitjançant models extrets de l’estudi de les mecàniques de generació
d’errors i distorsió, i en la majoria dels casos, aquests models matemàtics presenten una
complexitat que impossibilita el seu ús en aplicacions de estimació i control sota les
dinàmiques i temps de l’aplicació.
6.3-3.1.

Metodologia

A partir de l’estudi dels diferents mecanismes generadors d’errors realitzat als capítols 3,4 i 5,
s’obtenen les expressions presentades a l’apartat 6.2-2 d’aquest Capítol i que han estat
resumides a les taules 6-6, 6-7, 6-8, 6-9 i 6-10. Si s’analitzen els resultats de simulació
obtinguts a partir d’aquestes expressions, destaca la gran linealitat que presenten la majoria
dels estudis. Aquest fet, permet plantejar un segon estudi d’aquests resultats, on mitjançant
tècniques de linealització o d’aproximació a funcions lineals senzilles de primer o segon ordre,
és possible expressar els diferents mecanismes generadors d’error mitjançant expressions
matemàtiques senzilles, fàcilment operables i amb un molt poc consum de temps de càlcul.
Aquestes característiques fan d’aquestes aproximacions una eina eficaç pel seu ús com a
estimadors d’errors o de càlcul en temps real de valors de distorsió.
La metodologia que es seguirà en aquest estudi es divideix en 3 fases. La primera d’elles és la
presentació de les expressions originals que descriuen el mecanisme generador d’error objecte
de l’estudi, aquestes expressions venen acompanyades dels resultats de simulació a partir de
les quals s’obtenen aquestes. Les dades corresponents a aquests resultats de simulació, són
sensibles a ser aproximades en forma de funció lineal de primer o segon ordre, la segona fase
d’aquest estudi contempla aquest càlcul; l’ajust dels resultats de simulació a expressions
simples i com a tercera fase, l’ inclusió en aquestes expressions de la resta de paràmetres
operatius del sistema, dels quals s’hagi observat alguna dependència.
Aquesta metodologia es basa en la hipòtesis de que un procés d’estimació d’un valor, a partir
d’uns paràmetres d’entrada, pot ser ajustat i aproximat per un altre procés més simple, el qual
presenta una característica entrada-sortida que dintre del total de les seves solucions conté,
de forma molt aproximada, un conjunt de solucions pertanyents al procés o sistema original.
La figura 6-27 mostra la representació gràfica del concepte.

a
b
c

εVO GENERIC [%]
GENERIC
εTHD & εVO
ESTIMATORS
[ESTn]

a
b
c

εTHD GENERIC [%]

GENERIC
εTHD & εVO
ESTIMATORS
[ESTn]*

Figura 6-27: Ús dels Estimadors Aproximats
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A la figura 6-27, el sistema ESTn representa les expressions o models originals presentats a
partir dels estudis i avaluacions dels capítols 3,4 i 5. Aquest sistema o model queda definit per
les simulacions realitzades a partir de l’estudi dels mecanismes fonamentals de generació
d’error i les seves avaluacions. Les dades d’aquestes simulacions, poden presentar una
característica entrada-sortida genèrica com la mostrada a la figura 6-28 (Left).

Figura 6-28: Ajust i Aproximació de la Característica d’un Estimador

Si s’assumeix que els punts o dades que defineixen aquests resultats poden ser ajustats a una
expressió més simple, com seria en aquest cas una funció lineal de primer ordre, aquesta
característica entrada-sortida pot ser aproximada com mostra la figura 6-28 (Right).
La recta definida per l’expressió Y=f(X) en la figura 6-28 (Right), ajusta els diferents punts de la
simulació original a una expressió lineal senzilla. Aquesta expressió, pot ser utilitzada com a
funció d’estimació o de càlcul aproximat del valor Error[%] si es pren com a bases de la
metodologia les següents condicions:

Amb el que:

Però, per que aquest procediment i les expressions resultants presentin una bona fidelitat als
resultats originals, cal tenir en compte sempre l’error màxim que es comet cada una de les
diferents aproximacions i ajusts, aquest no haurà mai de superar valors d’ordre de magnitud
comparable amb el que generen algunes de les fonts d’error o distorsió.
Si mitjançant aquesta metodologia s’obtenen expressions més senzilles que permetin el càlcul
i l’estimació dels valors de εVox i εTHDX, podran ser utilitzades en el Capítol 7, per l’estimació i
càlcul dels diferents paràmetres normatius d’eficiència i distorsió, tal que:

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

371

Capítol 6. Models d'Estimació d'Errors d'Amplitud i Distorsió
6.3-3.2.

Simplificació de les Expressions d’Estimació d’Errors del Modulador

Els errors generats al Modulador DCI-NPC de 5 Nivells han estat estudiats, caracteritzats i
avaluats al Capítol 3. Dels 4 possibles errors generats al modulador, 2 han estat descartats per
la seva baixa aportació als valors locals i globals d’error. A l’apartat 6.3-2.2 d’aquest capítol han
estat considerats com a menyspreables les fonts d’error CSE i CPE.
A l’apartat 3.1-2 i 3.1-3 del Capítol 3, han estat avaluats els mecanismes generadors d’error
CAE i COE, com a resultat d’aquests estudis i avaluacions, s’han obtingut els resultats
presentats en les figures 3-24 i 3-25.
A partir d’aquests resultats i seguint l’esquema mostrat a la figura 6-7, els mòduls M1 i M2
representen al conjunt d’expressions que permeten estimar o calcular els valors d’error εVoCAE
i εTHDCAE i εVoCOE i εTHDCOE respectivament.
En el cas del mòdul M1 de càlcul o estimació de εVoCAE i εTHDCAE, les funcions
(εTHD, εVo)=f(CAE) poden ser calculades a partir de les dades obtingudes a les simulacions
mostrades a les figures 3-24 i 3-25. La figura 6-29 mostra les dades que representen l’evolució
del εVoCAE en funció del valor de CAE [%].

Figura 6-29: Ajust de l’ Evolució del εVoCAE en funció del valor de CAE [%]

Aquesta evolució pot ser ajustada a la recta Y=0,8069·x+ 0,0003, si es tenen en compte els
paràmetres operacionals del sistema que influeixen en aquest mecanisme de generació
d’error, l’expressió completa pel càlcul del εVoCAE pot ser expressada com:
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La figura 6-30 mostra les dades que representen l’evolució del εTHDCAE en funció del valor de
CAE [%].

Figura 6-30: Ajust de l’Evolució del εTHDCAE en funció del valor de CAE [%]

Aquesta evolució pot ser ajustada a la recta Y=0,224·x–0,0001, si es tenen en compte els
paràmetres operacionals del sistema que influeixen en aquest mecanisme de generació
d’error, l’expressió completa pel càlcul del εTHDCAE pot ser expressada com:

En el cas del mòdul M2 de càlcul o estimació de εVoCOE i εTHDCOE, les funcions
(εTHD, εVo)=f(COE) poden ser calculades a partir de les dades obtingudes a les simulacions
mostrades a les figures 3-24 i 3-25. La figura 6-31 mostra les dades que representen l’evolució
del εVoCAE en funció del valor de COE [%].

Figura 6-31: Ajust de l’Evolució del εVoCOE en funció del valor de COE [%]
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Aquesta evolució pot ser ajustada a la recta Y=1,0109·x–2·10-5, si es tenen en compte els
paràmetres operacionals del sistema que influeixen en aquest mecanisme de generació
d’error, l’expressió completa pel càlcul del εVoCOE pot ser expressada com:

La figura 6-32 mostra les dades que representen l’evolució del εTHDCOE en funció del valor de
COE [%].

Figura 6-32: Ajust de l’Evolució del εTHDCOE en funció del valor de COE [%]

Aquesta evolució pot ser ajustada a la recta Y=0,3674·x+2·10-5, si es tenen en compte els
paràmetres operacionals del sistema que influeixen en aquest mecanisme de generació
d’error, l’expressió completa pel càlcul del εTHDCOE pot ser expressada com:

6.3-3.3.

Simplificació de les Expressions d’Estimació d’Errors del Filtre LC

Els errors generats al Filtre LC han estat estudiats, caracteritzats i avaluats al Capítol 4. De les 2
possibles fonts d’error generats al Filtre (RCU i LFILTER), a l’apartat 4.3-2 i 4.3-3 del Capítol 4, s’ha
demostrat que pràcticament el total de εVo generat pel filtre, correspon a l’error generat a
causa del valor finit de RCU, per altra banda, també ha quedat demostrat que la part més
important del total de εTHD generat pel filtre, correspon a la distorsió generada pel valor
inductiu de la LFILTER. A partir del valor inductiu del filtre, i les dimensions i característiques
constructives de la bobina del filtre, s’ha relacionat aquesta generació distorsionant al valor
finit de RCU del filtre.
Al Capítol 4, han estat avaluats els mecanismes generadors d’error εTHDFILTER i εVoFILTER, com a
resultat d’aquests estudis i avaluacions, s’han obtingut els resultats presentats en les figures 437, 4-38, 4-39 i 4-41.
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A partir d’aquests resultats i seguint l’esquema mostrat a la figura 6-11, els mòduls FILT1 i FILT2
representen al conjunt d’expressions que permeten estimar o calcular els valors d’error εVoRcu
i εTHDRcu i εVoLz i εTHDLz respectivament.
En el cas del mòdul FILT1 de càlcul o estimació de εVoRcu i εTHDRcu, les funcions
(εTHD, εVo)=f(RCU) poden ser calculades a partir de les dades obtingudes a les simulacions
mostrades a les figures 4-37 ,4-38 i 4-39.
La figura 4-37 mostra la característica εVoRcu= f(LFILTER, fIN, RLOAD, RCU) on tant la fIN com la RLOAD
han estat fixades a valors típics per tal d’avaluar la dependència directa de l’error del valor
inductiu del filtre. La figura mostra que les variacions d’inductància poden ser considerades
menyspreables en la generació d’error d’amplitud εVoRcu.
Els mateixos efectes es posen observar a les simulacions presentades en la figura 4-38, on a la
característica εVoRcu= f(LFILTER, fIN, RLOAD, RCU) han estat fixats els valors de RLOAD i LFILTER per tal
d’avaluar la dependència directa de l’error de la freqüència d’entrada. La figura mostra que les
variacions de freqüència poden ser considerades menyspreables en la generació d’error
d’amplitud εVoRcu. És la figura 4-39, la que aporta més informació respecte a la generació
d’error d’amplitud en el filtre. La figura 4-39 mostra la característica εVoRcu= f(LFILTER, fIN, RLOAD,
RCU) on han estat fixats els valors de fIN i LFILTER per tal d’avaluar la dependència directa de
l’error del valor de la resistència de càrrega. La figura mostra que les variacions de resistència
de càrrega generen variacions en la magnitud de l’error εVo generat pel filtre LC a causa del
valor de RCU. La figura 6-33 mostra les dades obtingudes en l’apartat 4.3-2 i la seva aproximació
i ajust a una expressió lineal de primer ordre.

Figura 6-33: Ajust de l’Evolució del εVoRcu en funció del valor de Rcu

Aquesta evolució pot ser ajustada a la recta Y=0,1244·x-1·10-5, on a més, es pot observar que la
pendent de la recta ve donada pel factor proporcional 1/RLOAD de manera que:

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

375

Capítol 6. Models d'Estimació d'Errors d'Amplitud i Distorsió
A partir de les expressions 6.78, 6.79 i 6.80, si es tenen en compte els paràmetres
operacionals del sistema que influeixen en aquest mecanisme de generació d’error, l’expressió
completa pel càlcul del εVoRcu pot ser expressada com:

L’expressió 6.81 és pot considerar una aproximació lineal de primer ordre pel càlcul o
estimació del valor de εVoRcu ja que:

I per tant:

On la primera part de d’igualtat correspon a la expressió mostrada a 6.23.
En el cas del mòdul FILT2 de càlcul o estimació de εVoLz i εTHDLz, les funcions
(εTHD, εVo)=f(LFILTER(z)) poden ser calculades a partir de les dades obtingudes a les simulacions
mostrades a la figura 4-41, on a partir de diferents valors d’inductància de filtre o Lz i tenint en
compte les seves característiques constructives, l’error εTHD ha estat expressat en funció del
valor RCU corresponent als diferents valors inductius de les bobines de filtre, amb el que:

Amb:

La figura 6-34 mostra les dades obtingudes en l’apartat 4.3-3 i la seva aproximació i ajust a una
expressió polinòmica de segon ordre.

Figura 6-34: Ajust de l’Evolució del εTHDRcu en funció del valor de Rcu

Aquesta evolució pot ser ajustada a la funció polinòmica Y=1,7263·x2+0,0257·x+0,0001, on a
més, el factor proporcional 1/RLOAD ha de ser inclòs junt amb els paràmetres operacionals del
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sistema que influeixen en aquest mecanisme de generació d’error, l’expressió completa pel
càlcul del εTHDRcu pot ser expressada com:

On el terme independent 0,0001 ha estat menyspreat per la seva poca influència en el valor
resultant d’error.
Per altra banda, si els resultats obtinguts a l’apartat 4.3-3 i mostrats en la figura 6-34, són
avaluats tenint en compte valors típics de bobines utilitzades en filtres LC d’Amplificadors
Commutats, amb nivells d’arrissats de corrent com els que presenta un amplificador DCI-NPC
de 5 Nivells, la funció resultant pot ser aproximada per una expresió lineal de primer ordre, tal
i com mostra la figura 6.35.

Figura 6-35: Ajust i Linealització de l’Evolució del εTHDRcu en funció del valor de Rcu

Aquesta nova evolució pot ser ajustada a la recta Y=0,0615·x-0,0014, on un cop inclòs, el factor
proporcional 1/RLOAD i els paràmetres operacionals del sistema que influeixen en aquest
mecanisme de generació d’error, l’expressió completa pel càlcul del εTHDRcu vàlida per
l’interval de valors de RCU típics per inductàncies utilitzades en filtres LC, pot ser expressada
com:
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6.3-3.4.

Simplificació de les Expressions d’Estimació d’Errors de l’Etapa de Potència

Al Capítol 5 s’han presentat els diferents mecanismes generadors d’error existents a l’Etapa de
Potència. Com a elements objectes de l’estudi en l’Etapa de Potència s’han considerat els
Diodes de Fixació, els MOSFETs, El DC-Link o Bus de VDC i els elements RLC paràsits del circuit
de potència. A l’apartat 6.3-2.4 d’aquest Capítol, s’ha estudiat la possibilitat de reduir el
nombre de fonts d’error. Els resultats d’aquest estudi s’han presentat a la taula 6-14, on el DCLink i els elements paràsits del circuit de potència són considerats fonts d’error de magnitud
menyspreables si es prenen en consideració certes recomanacions en el procés de disseny i
selecció dels components de l’equip.
En base a les fonts d’error restants, i tenint en compte l’estructura que mostra la figura 6-13
de l’apartat 6.2-2.4, l’Error Total d’Amplitud i de Distorsió originat a l’Etapa de Potència pot ser
calculat o estimat mitjançant l’ús de les expressions i conjunts d’expressions representades
pels mòduls P.ST1 (Dead Time) P.ST3 (MOSFETs) P.ST4 (Clamp-DIODES).
Aquests mòduls, a l’hora, estan formats per un conjunt d’expressions representades en forma
de submòduls, tal i com mostra la figura 6-36.

POWER STAGE
ERROR SOURCES

P.ST1
Td

P.ST3

P.ST4

MOS1 Rds(ON)
MOS3

Tdrf

MOS5

Trr

CD1

Vd

CD2

Trr

Figura 6-36: Diferents Estimadors d’Error continguts a l’Etapa de Potència

6.3-3.4.1.
DEAD-TIME [P.ST1]
El Mòdul P.ST1 permet l’estimació o càlcul dels errors εTHDTd i εVoTd a partir del valor de
Dead-Time (td) establert per complir td ≥ tdf + tf. A més, tal i com mostra l’esquema de la figura
6-15, aquestes funcions necessiten d’altres paràmetres operacionals del sistema com són el
valor de m i fSW.
A partir de les simulacions realitzades a l’apartat 5.2-3.1 del Capítol 5 i els seus resultats, és
possible ajustar i aproximar les funcions resultants de (εTHD, εVo)Td = f(td,m,fSW) a unes
expressions lineals de primer ordre.
Els resultats de la característica εVoTd = f(td) han estat mostrats a la figura 5-83, aquests
resultats han estat generats a partir de l’avaluació de l’expressió 5.108. Aquesta expressió pot
ser avaluada per diferents freqüències de commutació amb el que és pot deduir una funció
lineal senzilla que aproximi els seus resultats. La figura 6-37 mostra l’avaluació de la funció
εVoTd = f(td) de l’apartat 5.2-3.1, per diferents valors de fIN.
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Figura 6-37: Ajust de la funció εVoTd = f(td , fIN)

La figura mostra com la dependència que presenta la funció original del valor de la freqüència
de commutació és del tipus proporcional, amb el que la funció original pot ser ajustada a:

Per altra banda, Els resultats de la característica εTHDTd = f(td) han estat mostrats a la figura 586, aquests resultats han estat generats a partir de l’avaluació de l’expressió 5.111. Aquesta
expressió pot ser avaluada per diferents freqüències de commutació amb el que és pot deduir
una funció lineal senzilla que aproximi els seus resultats.
La figura 6-38 mostra l’avaluació de la funció εTHDTd = f(td) de l’apartat 5.2-3.1, per diferents
valors de fIN.

Figura 6-38: Ajust de la funció εTHDTd = f(td , fIN)
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La figura mostra com la dependència que presenta la funció original del valor de la freqüència
de commutació és del tipus proporcional, amb el que la funció original pot ser ajustada a:

Aquestes dues aproximacions, mostren, de forma general, els valors d’error d’amplitud i
distorsionant generat per un mecanisme d’error del tipus PTE finit.
A partir d’aquestes dues expressions, és possible calcular o estimar l’error i distorsió generat
per qualsevol font d’error del tipus PTE, sempre que siguin coneguts els valors de l’error de
temps en el pols i la proporció d’existència d’aquest en un període. Per tant, com es
confirmarà en els propers apartats, tant les fonts d’error trr dels MOSFETS i Díodes de Fixació
com el ttdfr dels MOSFETs presentaran expressions d’estimació d’errors d’amplitud i distorsió
espectral idèntiques a les calculades pel Dead-Time.

6.3-3.4.2.
MOSFET [P.ST3]
El Mòdul P.ST3 permet l’estimació o càlcul dels errors εTHDMOSFET i εVoMOSFET a partir dels valors
locals d’errors estimats pels submòduls MOS1 , MOS3 i MOS5. A més, tal i com mostra
l’esquema de la figura 6-19, aquestes funcions necessiten d’altres paràmetres operacionals del
sistema com són el valor de m, fSW i VDC.

Tal i com mostra l’esquema de la figura 6-19, el submòdul MOS1 permet l’estimació o càlcul del
valor dels errors d’amplitud i distorsió generats pel valor de la Rds(ON) dels MOSFETs. Per
tant, la seva funció ve definida per (εTHD, εVo) Rds(ON) = f(Rds(ON) ,m, RLOAD). L’expressió
obtinguda a partir de l’estudi del mecanisme generador d’error d’amplitud per la Rds(ON) es
mostra a la taula 6-4, com a recull de les expressions presentades a l’apartat 5.2-1.2 , 5.2-1.4 ,
5.2-1.5 i 5.2-1.6. Aquesta expressió total és la següent:

A partir dels resultats de simulació i avaluació del Capítol 5, mostrats a les figures 5-56, 5-57, 560 és possible avaluar la funció εVoRds(ON) = f(Rds(ON) ,m, RLOAD) per tal de trobar una expressió
lineal de primer ordre que ajusti i aproximi els valors resultants de l’estimador mostrat a 6.90.
La figura 6-39 mostra l’avaluació de la funció εVoRds(ON) per variacions de m i les diferents rectes
que ajusten els seus resultats a expressions lineals de primer ordre.
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Figura 6-39: Ajust de la funció εVoRds(ON) = f(Rds(ON) , m)

Agafant com a expressió d’ajust la recta composada amb valor m=1, es pot observar com la
dependència que mostren les altres dues evolucions és proporcional amb el valor de m, i per
tant, indicatiu de la seva dependència directa amb el corrent consumit per la càrrega RLOAD.
L’aproximació lineal que ajusta aquests resultats queda com:

Amb el que, finalment:

Per altra banda, a partir dels resultats de simulació i avaluació del Capítol 5, mostrats a les
figures 5-56, 5-61, 5-62 i 5-63 és possible avaluar la funció εTHDRds(ON) = f(Rds(ON) ,m, RLOAD) per
tal de trobar una expressió lineal de primer ordre que ajusti i aproximi els valors resultants del
càlcul del THD de l’expressió mostrada a 6.90.
La figura 6-40 mostra l’avaluació de la funció εTHDRds(ON) per variacions de m i les diferents
rectes que ajusten els seus resultats a expressions lineals de primer ordre.
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Figura 6-40: Ajust de la funció εTHDRds(ON) = f(Rds(ON) , m)

Agafant com a expressió d’ajust la recta composada amb valor m=1, es pot observar com la
dependència que mostren les altres dues evolucions és proporcional amb el valor de m, i per
tant, indicatiu de la seva dependència directa amb el corrent consumit per la càrrega RLOAD.
L’aproximació lineal que ajusta aquests resultats queda com:

Amb el que, finalment:

En l’esquema mostrat a la figura 6-19, el submòdul MOS3 permet l’estimació o càlcul del valor
dels errors d’amplitud i distorsió generats pel valor del tdrf dels MOSFETs. Per tant, la seva
funció ve definida per (εTHD, εVo) Tdrf = f(tdrf ,m, fSW). L’expressió obtinguda a partir de l’estudi
del mecanisme generador d’error d’amplitud pel valor del temps tdrf es mostra a 6.60, com a
recull de les expressions presentades a l’apartat 5.2-2.2.
A partir dels resultats de simulació i avaluació del Capítol 5, mostrats a les figures 5-76 i 5-77 és
possible avaluar la funció εVoTdrf = f(tdrf ,m, fSW) per tal de trobar una expressió lineal de primer
ordre que ajusti i aproximi els valors resultants de l’estimador mostrat a 6.60.
La figura 6-41 mostra l’avaluació de la funció εVoTdrf per variacions de fSW i les diferents rectes
que ajusten els seus resultats a expressions lineals de primer ordre.
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Figura 6-41: Ajust de la funció εVoTdrf per variacions de Tdrf i fSW

Agafant com a expressió d’ajust la recta composada amb valor fSW=200kHz, es pot observar
com la dependència que mostren les altres dues evolucions és proporcional amb el valor de la
freqüència de commutació, tal i com passava en el cas del Dead-Time, per tant, l’aproximació
lineal que ajusta aquests resultats queda com:

Pel que fa a la generació d’error de distorsió, l’expressió obtinguda a partir de l’estudi del
mecanisme generador de εTHDTdrf pel valor del temps tdrf es mostra a 6.61, com a recull de les
expressions presentades a l’apartat 5.2-2.2.
A partir dels resultats de simulació i avaluació del Capítol 5, mostrats a la figura 5-78, és
possible avaluar la funció εTHDTdrf = f(tdrf ,m, fSW) per tal de trobar una expressió lineal de
primer ordre que ajusti i aproximi els valors resultants de l’estimador mostrat a 6.61.
La figura 6-42 mostra l’avaluació de la funció εTHDTdrf per variacions de fSW i les diferents rectes
que ajusten els seus resultats a expressions lineals de primer ordre.

Figura 6-42: Ajust de la funció εTHDTdrf per variacions de Tdrf i fSW
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Agafant com a expressió d’ajust la recta composada amb valor fSW=200kHz, es pot observar
com la dependència que mostren les altres dues evolucions és proporcional amb el valor de la
freqüència de commutació, tal i com passava en el cas del Dead-Time, per tant, l’aproximació
lineal que ajusta aquests resultats queda com:

La figura 6-19 mostra com el submòdul MOS5 permet l’estimació o càlcul del valor dels errors
d’amplitud i distorsió generats pel valor del trr dels Díodes paràsits dels MOSFETs. Per tant, la
seva funció ve definida per (εTHD, εVo)MOS-Trr = f(trr ,m, fSW). L’expressió obtinguda a partir de
l’estudi del mecanisme generador d’error d’amplitud pel valor del temps trr es mostra a 6.55, a
partir de les expressions presentades a l’apartat 5.2-1.6.2.
A partir dels resultats de simulació i avaluació del Capítol 5, mostrats a la figura 5-70 és
possible avaluar la funció εVoMOS-Trr = f(trr ,m, fSW) per tal de trobar una expressió lineal de
primer ordre que ajusti i aproximi els valors resultants de l’estimador mostrat a 6.55.
La figura 6-43 mostra l’avaluació de la funció εVoMOS-Trr per variacions de fSW i les diferents
rectes que ajusten els seus resultats a expressions lineals de primer ordre.

Figura 6-43: Ajust de la funció εVoTrr per variacions de Trr i fSW

Agafant com a expressió d’ajust la recta composada amb valor fSW=200kHz, es pot observar
com la dependència que mostren les altres dues evolucions és proporcional amb el valor de la
freqüència de commutació, tal i com passava en el cas del Dead-Time, en aquest cas, però,
aquesta expressió ha de ser ponderada per un paràmetre de proporcionalitat.
Aquest paràmetre, anomenat αPND-MOS, pondera el valor de l’error en funció de la quantitat
d’estats reactius existents en l’operació del sistema, ja que la circulació dels díodes paràsits
dels MOSFETS i per tant, la generació dels curt-circuits deguts al trr d’aquestos, únicament te
lloc en circulació de corrent reactiu. Per tant, l’aproximació lineal que ajusta aquests resultats
queda com:
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On:

La generació d’error de distorsió pot ser calculada o estimada mitjançant l’expressió
obtinguda a partir de l’estudi del mecanisme generador de εTHD MOS-Trr pel valor del temps trr
es mostra a 6.56, com a recull de les expressions presentades a l’apartat 5.2-1.6.2. A partir
dels resultats de simulació i avaluació del Capítol 5, mostrats a la figura 5-71, és possible
avaluar la funció εTHD MOS-Trr = f(trr ,m, fSW) per tal de trobar una expressió lineal de primer
ordre que ajusti i aproximi els valors resultants de l’estimador mostrat a 6.56.
La figura 6-44 mostra l’avaluació de la funció εTHD MOS-Trr per variacions de fSW i les diferents
rectes que ajusten els seus resultats a expressions lineals de primer ordre.

Figura 6-44: Ajust de la funció εTHDTrr per variacions de Trr i fSW

Agafant com a expressió d’ajust la recta composada amb valor fSW=200kHz, es pot observar
com la dependència que mostren les altres dues evolucions és proporcional amb el valor de la
freqüència de commutació, tal i com passava en el cas del Dead-Time, en aquest cas, però,
aquesta expressió també ha de ser ponderada pel paràmetre de proporcionalitat αPND-MOS. Per
tant, l’aproximació lineal que ajusta aquests resultats queda com:

6.3-3.4.3.

CLAMP-DIODE [P.ST4]

El Mòdul P.ST4 permet l’estimació o càlcul dels errors εTHDCLAMPDIODE i εVoCLAMPDIODE a partir dels
valors locals d’errors estimats pels submòduls CD1 i CD2. A més, tal i com mostra l’esquema de
la figura 6-21, aquestes funcions necessiten d’altres paràmetres operacionals del sistema com
són el valor de m, fSW i VDC.
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Tal i com mostra l’esquema de la figura 6-21, el submòdul CD1 permet l’estimació o càlcul del
valor dels errors d’amplitud i distorsió generats pel valor de la Vd dels Díodes de fixació. Per
tant, la seva funció ve definida per (εTHD, εVo)Vd = f(Vd ,m, VDC).
L’expressió obtinguda a partir de l’estudi del mecanisme generador d’error d’amplitud per la
Vd es mostra a la taula 6-5, com a recull de les expressions presentades a l’apartat 5.1-2, 5.1-3.
Aquesta expressió total és la següent:

A partir dels resultats de simulació i avaluació del Capítol 5, mostrats a les figures 5-15, 5-20, 522 i 5-23 és possible avaluar la funció εVoVd =f(Vd ,m, VDC) per tal de trobar una expressió lineal
de primer ordre que ajusti i aproximi els valors resultants de l’estimador mostrat a 6.100.
La figura 6-45 mostra l’avaluació de la funció εVoVd per variacions de VDC i les diferents rectes
que ajusten els seus resultats a expressions lineals de primer ordre.

Figura 6-45: Ajust de la funció εVoVd per variacions de Vd i VDC

Si la recta d’ajust lineal Y=0,0054·x-6·10-6 és utilitzada per aproximar la funció εVoVd =f(Vd ,m,
VDC), l’expressió d’estimació o càlcul de l’error d’amplitud generat per la Vd dels Díodes de
fixació mostrada a 6.100, pot ser aproximada per:

La generació d’error distorsionant degut a la Vd es mostra a la expressió 5.26, com a recull de
les expressions presentades a l’apartat 5.1-2, 5.1-3. A partir dels resultats de simulació i
avaluació del Capítol 5, mostrats a les figures 5-16, 5-21, 5-22 i 5-23 és possible avaluar la
funció εTHDVd =f(Vd ,m, VDC) per tal de trobar una expressió lineal de primer ordre que ajusti i
aproximi els valors resultants de l’estimador mostrat a 5.26.
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La figura 6-46 mostra l’avaluació de la funció εTHDVd per variacions de VDC i les diferents rectes
que ajusten els seus resultats a expressions lineals de primer ordre.

Figura 6-46: Ajust de la funció εTHDVd per variacions de Vd i VDC

Si la recta d’ajust lineal Y=0,0108·x-1·10-5 és utilitzada per aproximar la funció εTHDVd =f(Vd ,m,
VDC), l’expressió d’estimació o càlcul de l’error distorsionant generat per la Vd dels Díodes de
fixació mostrada a 6.102, pot ser aproximada per:

La figura 6-21 mostra com el submòdul CD2 permet l’estimació o càlcul del valor dels errors
d’amplitud i distorsió generats pel valor del trr dels Díodes de Fixació. Per tant, la seva funció
ve definida per (εTHD, εVo)Trr = f(trr ,m, fSW). L’expressió obtinguda a partir de l’estudi del
mecanisme generador d’error d’amplitud pel valor del temps trr es mostra a 6.67, a partir de
les expressions presentades a l’apartat 5.1-6.2.
A partir dels resultats de simulació i avaluació del Capítol 5, mostrats a la taula 5-9 i figura 5-32
és possible avaluar la funció εVoTrr = f(trr ,m, fSW) per tal de trobar una expressió lineal de
primer ordre que ajusti i aproximi els valors resultants de l’estimador mostrat a 6.67. La figura
6-47 mostra l’avaluació de la funció εVoTrr per variacions de fSW i les diferents rectes que
ajusten els seus resultats a expressions lineals de primer ordre.
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Figura 6-47: Ajust de la funció εVoTrr per variacions de Trr i fSW

Agafant com a expressió d’ajust la recta composada amb valor fSW=200kHz, es pot observar
com la dependència que mostren les altres dues evolucions és proporcional amb el valor de la
freqüència de commutació, tal i com passava en el cas del Dead-Time, en aquest cas, però,
aquesta expressió ha de ser ponderada per un paràmetre de proporcionalitat.
Aquest paràmetre, anomenat αPND, pondera el valor de l’error en funció de la quantitat
d’estats reactius existents en l’operació del sistema, ja que la generació dels curt-circuits
deguts al trr dels díodes, únicament te lloc en circulació de corrent reactiu.
Per tant,
l’aproximació lineal que ajusta aquests resultats queda com:

On:

La generació d’error de distorsió pot ser calculada o estimada mitjançant l’expressió
obtinguda a partir de l’estudi del mecanisme generador de εTHDTrr pel valor del temps trr es
mostra a 6.68, com a recull de les expressions presentades a l’apartat 5.1-6.2.
A partir dels resultats de simulació i avaluació del Capítol 5, mostrats a la taula 5-9 i figura 533, és possible avaluar la funció εTHDTrr = f(trr ,m, fSW) per tal de trobar una expressió lineal de
primer ordre que ajusti i aproximi els valors resultants de l’estimador mostrat a 6.68.
La figura 6-48 mostra l’avaluació de la funció εTHDTrr per variacions de fSW i les diferents rectes
que ajusten els seus resultats a expressions lineals de primer ordre.
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Figura 6-48: Ajust de la funció εTHDTrr per variacions de Trr i fSW

Agafant com a expressió d’ajust la recta composada amb valor fSW=200kHz, es pot observar
com la dependència que mostren les altres dues evolucions és proporcional amb el valor de la
freqüència de commutació, tal i com passava en el cas del Dead-Time, en aquest cas, però,
aquesta expressió també ha de ser ponderada pel paràmetre de proporcionalitat αPND. Per
tant, l’aproximació lineal que ajusta aquests resultats queda com:

6.3-4. Estudi i Avaluació dels Errors comesos en les Aproximacions
Un cop han estat analitzades les funcions que descriuen les estimacions d’errors d’amplitud i
distorsió per les diferents fonts i mecanismes presents en la cadena d’amplificació, aquestes,
han pogut ser aproximades per expressions senzilles de 1er ordre. Aquestes aproximacions
permetran un ús més eficient i pràctic dels estimadors d’error i distorsió.
Per altra banda, aquest procés de simplificació i ajust dels estimadors inicials, porta implícit un
error d’ajust i linealització. És important, i per alguns casos, crític, poder analitzar i avaluar
aquest error. Conèixer la seva magnitud i caracteritzar-lo en una funció que descrigui els seus
valors pels diferents valors d’entrada, permetrà millorar i ajustar el valor final de les
expressions d’estimació. Per altra banda, es podrà validar la utilitat de les noves expressions,
sempre que aquestes no aportin al procés d’estimació més error del que es pot assumir.

6.3-4.1.

Límits Permissibles d’Error Comès en les Aproximacions

En l’apartat 2.3-2 del Capítol 2 han estat presentat els paràmetres εVo i εTHD com a Factors de
Mèrit proposats en aquesta Tesis. També han estat fixats i justificats els valors llindar d’error,
tant d’Amplitud com de Distorsió, segons uns criteris heretats dels diferents standards i
recomanacions normatives [IEC00], [Cea09]. Aquests valors llindar o màxims permissibles han
estat fixats com:
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Assumint aquests valors com a màxims permissibles, en aquesta Tesis es proposa considerar
com una aportació o error menyspreable qualsevol valor que estigui per sota del 10%
d’aquests valors llindar de manera que:

Aquests valors són proposats tenint en compte les diferents aportacions d’error i distorsió que
han estat estudiades en anteriors Capítols i considerades de magnitud menyspreable. En
particular, s’han tingut en consideració les aportacions màximes per valors no realístics de la
Resistència Rd dels Díodes de Fixació, les aportacions de la tensió Vd dels Díodes Paràsits dels
MOSFET i de la Resistència Rd dels Díodes Paràsits dels MOSFET.

Per tal de que aquesta proposta de valors màxims d’aportació o error menyspreable quedi
validada, s’hauran de complir les següents expressions:

De manera que, tot i que el valor màxim permissible per un error comès en el procés de
linealització i ajust de les expressions d’estimació original dels errors és del 10% del valor
màxim permissible, la suma total dels error comesos en totes les expressions, tampoc por ser
mai superior a aquest valor. Al llarg dels propers apartats quedarà validat aquest valor llindar
pels errors de càlcul i aproximació del 10% de l’error màxim proposat al Capítol 2.

6.3-4.2.

Errors Comesos en les Aproximacions dels Estimadors d’Error del
MODULADOR

A l’apartat 6.3-3.2 han estat presentades les diferents aproximacions de linealització i ajust
dels estimadors d’Error εVo i εTHD en el Modulador. Els errors comesos en aquest procés
d’aproximació i ajust són estudiats en els següents apartats.
6.3-4.2.1.

Error Comès en les Aproximacions dels Estimadors de εVo del
Modulador
Dues són les aproximacions de linealització i ajust dels estimadors d’error d’amplitud en el
modulador, les funcions εVoCAE* i εVoCOE*.Els resultats d’aquestes aproximacions 6.74 i 6.76
poden ser comparades amb els resultats de simulació obtinguts a partir de
les
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caracteritzacions originals (figures 3-24 i 3-25) dels mecanismes CAE i COE de generació
d’errors al Modulador. La figura 6-49 mostra els errors comesos en les aproximacions
presentades en 6.74 i 6.76, així com la funció 6.116.

Figura 6-49: Errors comesos en les Aproximacions εVoCAE* i εVoCOE*

A la figura 6-49 es pot observar com el total de l’error comès en les aproximacions εVoCAE* i
εVoCOE* de les funcions d’estimació originals, mai supera el valor de 0.095%.

Error Comès en les Aproximacions dels Estimadors de εTHD del
Modulador
Dues són les aproximacions de linealització i ajust dels estimadors d’error de distorsió en el
modulador, les funcions εTHDCAE* i εTHDCOE*. Els resultats d’aquestes aproximacions 6.75 i
6.77 poden ser comparades amb els resultats de simulació obtinguts a partir de les
caracteritzacions originals (figures 3-34 i 3-35) dels mecanismes CAE i COE de generació
d’errors al Modulador. La figura 6-50 mostra els errors comesos en les aproximacions
presentades en 6.75i 6.77, així com la funció 6.118.
6.3-4.2.2.

Figura 6-50: Errors comesos en les Aproximacions εTHDCAE* i εTHDCOE*
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A la figura 6-50 es pot observar com el total de l’error comès en les aproximacions εTHDCAE* i
εTHDCOE* de les funcions d’estimació originals, mai supera el valor de 0.018%.

6.3-4.2.3.
Expressions Resultants pels Estimadors d’Error en el Modulador
Els errors introduïts en el procés de linealització i ajust de les expressions d’estimació dels
errors d’Amplitud i Distorsió del Modulador són de magnituds molt inferiors als llindars
proposats en l’apartat 6.3-4.1.
Les expressions finals dels estimadors simplificats locals que inclouen la tolerància de l’ajust i
linealització es presenten a continuació:

Les expressions finals dels estimadors simplificats totals del Modulador que inclouen la
tolerància de l’ajust i linealització es presenten a continuació:

6.3-4.3.

Errors Comesos en les Aproximacions dels Estimadors d’Error del FILTRE

A l’apartat 6.3-3.3 han estat presentades les diferents aproximacions de linealització i ajust
dels estimadors d’Error εVo i εTHD en el Filtre LC. Els errors comesos en aquest procés
d’aproximació i ajust són estudiats en els següents apartats.
6.3-4.3.1.
Error Comès en les Aproximacions dels Estimadors de εVo del Filtre
L’aproximació de linealització i ajust de l’estimador d’error d’amplitud en el Filtre, la funció
εVoRcu* presenta errors d’ajust i linealització en els seus resultats. Els resultats d’aquesta
aproximació 6.81 pot ser comparada amb els resultats de simulació obtinguts a partir de les
caracteritzacions originals (figura 4-39) dels mecanismes Rcu de generació d’errors al Filtre LC.
La figura 6-51 mostra els errors comesos en les aproximacions presentades en 6.81, així com la
funció 6.125.

392

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

Capítol 6. Models d'Estimació d'Errors d'Amplitud i Distorsió

Figura 6-51: Errors comesos en l’Aproximació εVoRcu*

A la figura 6-51 es pot observar com el total de l’error comès en les aproximacions εVoRcu*de
les funcions d’estimació originals, mai supera el valor de 0.019%.

6.3-4.3.2.
Error Comès en les Aproximacions dels Estimadors de εTHD del Filtre
L’aproximació de linealització i ajust de l’estimador d’error d’amplitud en el Filtre, la funció
εTHDRcu* presenta errors d’ajust i linealització en els seus resultats. Els resultats d’aquesta
aproximació 6.86 pot ser comparada amb els resultats de simulació obtinguts a partir de les
caracteritzacions originals (figura 4-41) dels mecanismes Rcu de generació d’errors al Filtre LC.
La figura 6-52 mostra els errors comesos en les aproximacions presentades en 6.86, així com la
funció 6.127.

Figura 6-52: Errors comesos en l’Aproximació εTHDRcu*

A la figura 6-52 es pot observar com el total de l’error comès en les aproximacions εVoRcu*de
les funcions d’estimació originals, mai supera el valor de 0.027%.
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6.3-4.3.3.
Expressions Resultants pels Estimadors d’Error del Filtre
Els errors introduïts en el procés de linealització i ajust de les expressions d’estimació dels
errors d’Amplitud i Distorsió del Filtre LC són de magnituds molt inferiors als llindars proposats
en l’apartat 6.3-4.1.
Les expressions finals dels estimadors simplificats locals que inclouen la tolerància de l’ajust i
linealització es presenten a continuació:

Les expressions finals dels estimadors simplificats totals del Filtre LC que inclouen la tolerància
de l’ajust i linealització es presenten a continuació:

6.3-4.4.

Errors Comesos en les Aproximacions dels Estimadors d’Error de l’Etapa
de Potència

A l’apartat 6.3-3.4 han estat presentades les diferents aproximacions de linealització i ajust
dels estimadors d’Error εVo i εTHD en l’Etapa de Potència. Els errors comesos en aquest procés
d’aproximació i ajust són estudiats en els següents apartats.

6.3-4.4.1.
Error Comès en les Aproximacions dels Estimadors del Dead-Time
Al Capítol 5 ha estat estudiat, analitzat i caracteritzat el fenomen del Dead-Time com a font
d’error d’Amplitud i Distorsió en el sistema d’amplificació. En l’apartat 5.2-3.1, i a partir dels
resultats mostrats a les figures 5-83 i 5-86 han estat presentades les expressions 5.108 i 5.111
d’estimació dels errors εVoTd i εTHDTd.
Aquestes expressions han estat simplificades i ajustades a funcions lineals de primer ordre a
partir de les figures 6-37 i 6-38 d’aquest Capítol. Les aproximacions εVoTd* i εTHDTd* resultants
han estat mostrades com a 6.88 i 6.89.
La figura 6-53 mostra l’error comès en el procés d’aproximació i ajust de la funció d’estimació
de εVoTd a la funció εVoTd*.
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Figura 6-53: Errors comesos en l’Aproximació εVoTd

*

A la figura 6-53 es pot observar com el total de l’error comès en les aproximacions εVoTd* de
les funcions d’estimació originals, és aproximadament de 0.000%.

La figura 6-54 mostra l’error comès en el procés d’aproximació i ajust de la funció d’estimació
de εTHDTd a la funció εTHDTd*.

Figura 6-54: Errors comesos en l’Aproximació εTHDTd

*

A la figura 6-54 es pot observar com el total de l’error comès en les aproximacions εTHDTd* de
les funcions d’estimació originals, és aproximadament de 0.03%.

Les expressions finals dels estimadors simplificats locals que inclouen la tolerància de l’ajust i
linealització es presenten a continuació:
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6.3-4.4.2.
Error Comès en les Aproximacions dels Estimadors del MOSFET
Al Capítol 5 han estat estudiats, analitzats i caracteritzats els fenòmens intrínsecs al MOSFET
com a fonts d’error d’Amplitud i Distorsió en el sistema d’amplificació. Del total d’aquests
fenòmens o mecanismes generadors d’error, quatre han estat estudiats i valorats com a fonts
importants d’error, respecte la resta: La Impedància Resistiva Rds(ON), els temps tdr i tdf (tdrf)i el
temps de recuperació en inversa dels díodes paràsits del MOSFET o trr.
Els efectes o errors generats per la Impedància Resistiva Rds(ON) han estat estudiats als
apartats 5.2-1.2, 5.2-1.4, 5.2-1.5 i 5.2-1.6. La generació d’error d’amplitud o εVoRds(ON) ,per part
d’aquesta impedància resistiva, ha estat simulada i avaluada amb l’obtenció dels resultats
mostrats a les figures 5-56, 5-57 i 5-60. A partir d’aquests resultats es pot composar
l’estimador d’error mostrat a 6.90 que ha estat ajustat i aproximat a una expressió lineal de
primer ordre mitjançant la figura 6-39, la nova expressió aproximada de l’estimador d’error
d’amplitud o εVoRds(ON)* és la mostrada a 6.92 i presenta l’error d’aproximació i ajust mostrat a
la figura 6-55.

Figura 6-55: Errors comesos en l’Aproximació εVoRds(ON)*

A la figura 6-55 es pot observar com el total de l’error comès en les aproximacions εVoRds(ON)*
de les funcions d’estimació originals, és aproximadament de 0.165%.

La generació d’error de distorsió εTHDRds(ON) ,per part d’aquesta impedància resistiva, ha estat
simulada i avaluada amb l’obtenció dels resultats mostrats a les figures 5-56, 5-61, 5-62 i 5-63.
A partir d’aquests resultats es pot calcular el THD mitjançant l’estimador d’error de distorsió
mostrat a 6.90 que ha estat ajustat i aproximat a una expressió lineal de primer ordre
mitjançant la figura 6-40, la nova expressió aproximada de l’estimador d’error de distorsió o
εTHDRds(ON)* és la mostrada a 6.94 i presenta l’error d’aproximació i ajust mostrat a la figura 656.
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Figura 6-56: Errors comesos en l’Aproximació εTHDRds(ON)*

A la figura 6-56 es pot observar com el total de l’error comès en les aproximacions εTHDRds(ON)*
de les funcions d’estimació originals, és aproximadament de 0.006%.

Les expressions finals dels estimadors simplificats que inclouen la tolerància de l’ajust i
linealització es presenten a continuació:

La generació d’errors d’amplitud i distorsió per part del paràmetre diferencial de temps tdrf del
MOSFET, ha estat estudiada a l’apartat 5.2-2.2 del Capítol 5. L’estudi i avaluació de la
generació d’error d’amplitud o εVotdrf mostra els seus resultats en les figures 5-76 i 5-77 a
partir de les quals és possible deduir l’expressió 6.60. A partir d’aquesta expressió i mitjançant
les aproximacions mostrades a la figura 6-41, pot ser calculada l’expressió 6.95 d’estimació que
ajusta i linealitza el model original o εVotdrf*. Aquesta expressió presenta errors en el seu ajust
i aquests errors són mostrats a la figura 6-57.

Figura 6-57: Errors comesos en l’Aproximació εVoTdrf*

A la figura 6-57 es pot observar com el total de l’error comès en les aproximacions εVotdrf * de
les funcions d’estimació originals, és aproximadament de 0.000%.
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La generació d’error de distorsió εTHDtdrf, per part del paràmetre tdrf, ha estat simulada i
avaluada amb l’obtenció dels resultats mostrats a la figura 5-78. A partir d’aquests resultats es
pot calcular el THD mitjançant l’estimador d’error de distorsió mostrat a 6.61 que ha estat
ajustat i aproximat a una expressió lineal de primer ordre mitjançant la figura 6-42.
La nova expressió aproximada de l’estimador d’error de distorsió o εTHDtdrf* és la mostrada a
6.96 i presenta l’error d’aproximació i ajust mostrat a la figura 6-58.

Figura 6-58: Errors comesos en l’Aproximació εTHDTdrf*

A la figura 6-58 es pot observar com el total de l’error comès en les aproximacions εTHDtdrf* de
les funcions d’estimació originals, és aproximadament de 0.01%.

Les expressions finals dels estimadors simplificats que inclouen la tolerància de l’ajust i
linealització es presenten a continuació:

El temps de recuperació en inversa o trr del díodes paràsits dels MOSFETs, és la tercera font
d’error que s’ha considerat, per la seva importància, intrínseca al component commutador.
Aquesta font d’error d’amplitud i distorsió ha estat estudiada i avaluada a l’apartat 5.2-1.6.2
del Capítol 5 d’aquesta Tesis. La seva aportació en quant a l’error d’amplitud, ha estat
estudiada, simulada i avaluada, els resultats es mostren a la figura 5-70. Aquests resultats
permeten caracteritzar aquesta generació d’error en forma d’estimador, l’expressió d’aquest
estimador d’error d’amplitud o εVoMOS-trr és la mostrada en 6.55, que és ajustada a una
expressió de primer ordre més simple mitjançant la figura 6-43. La nova expressió aproximada

398

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

Capítol 6. Models d'Estimació d'Errors d'Amplitud i Distorsió
de l’estimador d’error d’amplitud o εVoMOS-trr* és la mostrada a 6.97 i presenta l’error
d’aproximació i ajust mostrat a la figura 6-59.

Figura 6-59: Errors comesos en l’Aproximació εVoMOS-Trr*

A la figura 6-59 es pot observar com el total de l’error comès en les aproximacions εVoMOS-trr *
de les funcions d’estimació originals, és aproximadament de 0.02%.

L’aportació del temps trr en quant a l’error de distorsió, ha estat estudiada, simulada i avaluada
a l’apartat 5.2-1.6.2 i els resultats es mostren a la figura 5-71. Aquests resultats permeten
caracteritzar aquesta generació d’error en forma d’estimador, l’expressió d’aquest estimador
d’error de distorsió o εTHDMOS-trr és la mostrada en 6.56, que és ajustada a una expressió de
primer ordre més simple mitjançant la figura 6-44. La nova expressió aproximada de
l’estimador d’error de distorsió o εTHDMOS-trr* és la mostrada a 6.99 i presenta l’error
d’aproximació i ajust mostrat a la figura 6-60.

Figura 6-60: Errors comesos en l’Aproximació εTHDMOS-Trr*

A la figura 6-60 es pot observar com el total de l’error comès en les aproximacions εTHDMOS-trr*
de les funcions d’estimació originals, és aproximadament de 0.003%.

Les expressions finals dels estimadors simplificats que inclouen la tolerància de l’ajust i
linealització es presenten a continuació:
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L’error acumulat màxim en les aproximacions dels estimadors d’errors d’amplitud i distorsió
generats pels diferents paràmetres del MOSFET és pot formular com:

6.3-4.4.3.
Expressions Resultants pels Estimadors d’Error del Clamp-Diode
La generació d’errors d’amplitud i distorsió per part dels Díodes de Fixació de la Topología DCINPC ha estat estudiada i avaluada al Capítol 5. Del total d’aquests fenòmens o mecanismes
generadors d’error, dos han estat estudiats i valorats com a fonts importants d’error, respecte
la resta: La tensió en directa Vd i el temps de recuperació en inversa dels díodes trr.
Els efectes o errors generats per caiguda de tensió en conducció directa o Vd han estat
estudiats als apartats 5.1-2 i 5.1-3. La generació d’error d’amplitud o εVoVd, per part d’aquesta
caiguda de tensió, ha estat simulada i avaluada amb l’obtenció dels resultats mostrats a les
figures 5-15, 5-20, 5-22 i 5-23.
A partir d’aquests resultats es pot composar l’estimador d’error mostrat a 6.100 que ha estat
ajustat i aproximat a una expressió lineal de primer ordre mitjançant la figura 6-45, la nova
expressió aproximada de l’estimador d’error d’amplitud o εVoVd és la mostrada a 6.101 i
presenta l’error d’aproximació i ajust mostrat a la figura 6-61.

Figura 6-61: Errors comesos en l’Aproximació εVoVd*

A la figura 6-61 es pot observar com el total de l’error comès en les aproximacions εVoVd* de
les funcions d’estimació originals, és aproximadament de 0.011%.
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La generació d’error de distorsió o εTHDVd, per part d’aquesta caiguda de tensió, ha estat
simulada i avaluada amb l’obtenció dels resultats mostrats a les figures 5-16, 5-21, 5-22 i 5-23.
A partir d’aquests resultats es pot composar l’estimador d’error mostrat a 5.26 que ha estat
ajustat i aproximat a una expressió lineal de primer ordre mitjançant la figura 6-46, la nova
expressió aproximada de l’estimador d’error de distorsió o εTHDVd és la mostrada a 6.102 i
presenta l’error d’aproximació i ajust mostrat a la figura 6-62.

Figura 6-62: Errors comesos en l’Aproximació εTHDVd*

A la figura 6-62 es pot observar com el total de l’error comès en les aproximacions εTHDVd* de
les funcions d’estimació originals, és aproximadament de 0.003%.

Les expressions finals dels estimadors simplificats que inclouen la tolerància de l’ajust i
linealització es presenten a continuació:

El temps de recuperació en inversa o trr del díodes, és la segona font d’error que s’ha
considerat, per la seva importància, intrínseca al component commutador. Aquesta font
d’error d’amplitud i distorsió ha estat estudiada i avaluada a l’apartat 5.1-6.2 del Capítol 5
d’aquesta Tesis. La seva aportació en quant a l’error d’amplitud, ha estat estudiada, simulada i
avaluada, els resultats es mostren a la figura 5-32. Aquests resultats permeten caracteritzar
aquesta generació d’error en forma d’estimador, l’expressió d’aquest estimador d’error
d’amplitud o εVotrr és la mostrada en 6.67, que és ajustada a una expressió de primer ordre
més simple mitjançant la figura 6-47. La nova expressió aproximada de l’estimador d’error
d’amplitud o εVotrr* és la mostrada a 6.103 i presenta l’error d’aproximació i ajust mostrat a la
figura 6-63.
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Figura 6-63: Errors comesos en l’Aproximació εVoTrr*

A la figura 6-63 es pot observar com el total de l’error comès en les aproximacions εVotrr* de
les funcions d’estimació originals, és aproximadament de 0.02%.

L’aportació del temps trr en quant a l’error de distorsió, també ha estat estudiada, simulada i
avaluada a l’apartat 5.1-6.2 i els resultats es mostren a la figura 5-33. Aquests resultats
permeten caracteritzar aquesta generació d’error en forma d’estimador, l’expressió d’aquest
estimador d’error de distorsió o εTHDtrr és la mostrada en 6.68, que és ajustada a una
expressió de primer ordre més simple mitjançant la figura 6-48.
La nova expressió aproximada de l’estimador d’error de distorsió o εTHDtrr* és la mostrada a
6.105 i presenta l’error d’aproximació i ajust mostrat a la figura 6-64.

Figura 6-64: Errors comesos en l’Aproximació εTHDTrr*

A la figura 6-64 es pot observar com el total de l’error comès en les aproximacions εTHDtrr* de
les funcions d’estimació originals, és aproximadament de 0.013%.

Les expressions finals dels estimadors simplificats que inclouen la tolerància de l’ajust i
linealització es presenten a continuació:
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L’error acumulat màxim en les aproximacions dels estimadors d’errors d’amplitud i distorsió
generats pels diferents paràmetres del Díode de Fixació és pot formular com:

6.3-4.4.4.
Error Màxim Acumulat en les Aproximacions de l’Etapa de Potència
L’error acumulat màxim en les aproximacions dels estimadors d’errors d’amplitud i distorsió
generats pels diferents paràmetres de l’Etapa de Potència és pot formular com:

6.3-4.5.

Errors Totals Màxims Acumulats

Un cop analitzats els diferents errors comesos en el procés d’aproximació a expressions de
primer ordre i ajust de les expressions d’estimació d’errors d’amplitud i distorsió, aquests
errors poden ser analitzats i avaluats en quant a la seva acumulació en l’ús d’expressions
compostes o estimadors globals.
Les diferents fonts d’error d’amplitud i distorsió analitzades, així com les seves expressions
d’estimació simplificades, poden ser agrupades en sistemes generadors d’error globals o
modulars, segons estiguin contingudes en cada un dels diferents subsistemes que composen la
cadena d’amplificació. Així, a l’hora, tots els subsistemes generadors d’error, s’han d’agrupar
en un únic sistema generador d’error, l’Amplificador. En totes aquestes agrupacions additives
de generació d’error, és necessari conèixer la quantitat d’error d’aproximació i ajust que
comporta cada una de les expressions d’estimació, per tal de poder acumular aquest error en
l’expressió jeràrquicament més alta.
6.3-4.5.1.

Error Total Màxim Acumulat en les Aproximacions dels Estimadors
εVo*x
La taula 6-15 mostra les diferents fonts d’error d’amplitud així com l’Estimador que permet
aproximar el valor d’aquest error en la cadena d’amplificació. Cada un dels estimadors (Locals
o Globals) es relaciona amb el seu increment màxim d’error degut al procés d’aproximació i
ajust de les expressions d’estimació original a expressions lineals de primer ordre més
senzilles.
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TAULA 6-15: Acumulació d’Errors d’Ajust comesos en les diferents Aproximacions εVoX

Error
Source
CAE
COE
Rcu
Vd
trr
td
Rds(ON)
tdrf
MOS-trr

Estimator Name

*

ΔεVoX*[%]

M1
M2
FILT1

±0.070%
±0.025%

CD1
CD2
P.ST1
MOS1
MOS3
MOS5

±0.011%
±0.02%

±0.095%
±0.019%

P.ST4

±0.031%
±0.00%

P.ST3

±0.16%
±0.02%
±0.00%

±0.211%

±0.18%

Tenint en compte els valors mostrats a la taula 6-15, es pot calcular l’error acumulat en l’ús de
l’expressió genèrica d’error d’amplitud generat en l’Amplificador. Les expressions 6.167 i 6.168
mostren el càlcul analític d’aquest error acumulat al llarg de tota la cadena d’amplificació.

La figura 6-65 mostra la descomposició de totes les fonts d’error d’amplitud amb les seves
aportacions d’error d’aproximació i ajust.

Figura 6-65: Descomposició dels Errors d’Ajust dels diferents Estimadors de εVoX

*

La figura 6-66 mostra la descomposició en subsistemes de la cadena d’amplificació i les
aportacions d’error d’aproximació i ajust de cada un dels subsistemes.
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Figura 6-66: Descomposició dels Errors d’Ajust dels diferents Estimadors Locals de εVoX

*

Com és pot observar a la figura 6-66 i a l’expressió (6.168), el valor total de la suma dels errors
comesos en procés d’aproximació i ajust de les expressions d’estimació original no supera la
dècima part del màxim error d’amplitud permissible (εVoX-MAX /10 = 1.5%). Per tant s’acompleix
la condició:

Amb el que es pot validar el llindar del 1.5% com a límit per sota del qual una aportació d’error
pot ser considerada menyspreable.

6.3-4.5.2.

Error Total Màxim Acumulat en les Aproximacions dels Estimadors
εTHD*x
La taula 6-16 mostra les diferents fonts d’error de distorsió així com l’Estimador que permet
aproximar el valor d’aquest error en la cadena d’amplificació. Cada un dels estimadors (Locals
o Globals) es relaciona amb el seu increment màxim d’error degut al procés d’aproximació i
ajust de les expressions d’estimació original a expressions lineals de primer ordre més
senzilles.
Tenint en compte els valors mostrats a la taula 6-16, es pot calcular l’error acumulat en l’ús de
l’expressió genèrica d’error de distorsió generat en l’Amplificador.

TAULA 6-16: Acumulació d’Errors d’Ajust comesos en les diferents Aproximacions εTHDX

Error
Source
CAE
COE
Rcu
Vd
trr
td
Rds(ON)
tdrf
MOS-trr

Estimator Name
M1
M2
FILT1
CD1
CD2
P.ST1
MOS1
MOS3
MOS5

*

ΔεTHDX*[%]
±0.014%
±0.004%

±0.018%
±0.027%

P.ST4

±0.003%
±0.013%

P.ST3

±0.006%
±0.003%
±0.01%

±0.016%
±0.03%

±0.065%

±0.019%
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Les expressions (6.170) i (6.171) mostren el càlcul analític d’aquest error acumulat al llarg de
tota la cadena d’amplificació.

(6.170)

La figura 6-67 mostra la descomposició de totes les fonts d’error de distorsió amb les seves
aportacions d’error d’aproximació i ajust.

Figura 6-67: Descomposició dels Errors d’Ajust dels diferents Estimadors de εTHDX

*

La figura 6-68 mostra la descomposició en subsistemes de la cadena d’amplificació i les
aportacions d’error d’aproximació i ajust de cada un dels subsistemes.

Figura 6-68: Descomposició dels Errors d’Ajust dels diferents Estimadors Locals de εTHDX

*

Com és pot observar a la figura 6-68 i a l’expressió (6.171), el valor total de la suma dels errors
comesos en procés d’aproximació i ajust de les expressions d’estimació original no supera la
dècima part del màxim error de distorsió permissible (εTHDX-MAX /10 = 0.1%). Per tant
s’acompleix la condició:

Amb el que es pot validar el llindar del 0.1% com a límit per sota del qual una aportació d’error
pot ser considerada menyspreable.

406

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

Capítol 6. Models d'Estimació d'Errors d'Amplitud i Distorsió

6.3-5. Mapa-Resum dels Errors-Estimadors Simplificats
En aquest apartat 6.3 del Capítol 6, s’ha realitzat la simplificació dels estimadors d’error
d’amplitud i distorsió calculats al llarg dels capítols 3,4 i 5. Per fer-ho, en primer lloc s’ha
realitzat un estudi i avaluació d’aquelles fonts d’error que podien ser considerades com a
nul·les o menyspreables, donada la seva dependència de factors o decisions de disseny
fàcilment assumibles, tant per cost com per complexitat tecnològica. D’aquesta manera s’han
reduït pràcticament a la meitat el nombre de fonts d’error a tractar i considerar i per tant, s’ha
reduït considerablement el nombre d’expressions matemàtiques necessàries per poder
estimar els valor d’error d’amplitud i distorsió del total de la cadena d’amplificació de so.
Un cop reduït el nombre de fonts d’error, s’han estudiat les expressions d’estimació resultants
per tal de simplificar la seva component matemàtica i fer viable el seu ús i aplicabilitat. Per ferho, s’han ajustat a funcions lineals de primer ordre amb l’objectiu d’aconseguir expressions
d’estimació aproximades als estimadors originals. Aquest procés comporta la introducció
d’error d’ajust, pel que s’ha fet necessari estudiar la magnitud d’aquests i valorar la viabilitat
de l’ús de les noves expressions d’estimació.
La figura 6-69 mostra el mapa esquemàtic de la cadena d’amplificació de so amb tots els
subsistemes que la composen. També s’hi pot observar les diferents fonts d’error d’amplitud i
distorsió locals, així com els diferents errors de distorsió i amplitud acumulats al llarg de la
cadena.
En color vermell s’han marcat les fonts d’error que han estat considerades com nul·les o
menyspreables a l’apartat 6.3-2 i en color blanc han quedat les diferents fonts d’error que han
estat considerades importants i objecte d’estudi en aquesta Tesis.
A mode de resum, es presenten les taules 6-17 i 6-18. Aquestes expressions es presenten
agrupades per la seva participació en subsistemes de la cadena d’amplificació de so. També
s’ha utilitzat la nomenclatura utilitzada per definir els diferents estimadors en l’apartat 6.2-2.
La taula 6-17 mostra les aproximacions ajustades a expressions de primer ordre, corresponents
als estimador d’errors d’amplitud originals o εVoX . La taula 6-18 mostra les aproximacions
ajustades a expressions de primer ordre, corresponents als estimador originals d’errors de
distorsió o εTHDX. Ambdues taules presenten a més, l’error comès en el procés d’ajust i
aproximació lineal dels estimadors, per cada una de les noves expressions d’estimació d’error.
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Figura 6-69: Mapa Generic de Simplificació de les Fonts d’Error de la Cadena d’Amplificació
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TAULA 6-17: Relació d’Estimadors Simplificats d’Error d’Amplitud εVoX

VO* ERROR
ESTIMATOR

*

MATHEMATICAL APPROACH
MODULATOR

M1

M2

LC-FILTER
FILT1

POWER STAGE

P.ST1

MOS1

P.ST3

MOS3

MOS5

CD1
P.ST4
CD2
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TAULA 6-18: Relació d’Estimadors Simplificats d’Error d’Amplitud εTHDX

THD* ERROR
ESTIMATOR

*

MATHEMATICAL APPROACH
MODULATOR

M1

M2
LC-FILTER
FILT1

POWER STAGE

P.ST1

MOS1

P.ST3

MOS3

MOS5

CD1
P.ST4
CD2
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6.4- Aplicació i Ús de l’Estimació d’Errors en el Model de Nivells
6.4-1. Introducció
En l’apartat 6.3 s’ha reduït considerablement la quantitat d’informació referent a la generació
dels errors d’amplitud i distorsió en la cadena d’amplificació. La informació que no es
considerava crítica o suficientment decisiva a l’hora de fixar els nivells totals o locals d’error, ha
estat descartada. Mitjançant l’ús de la informació resultant és possible estimar les aportacions
en forma d’error d’amplitud i distorsió més importants del sistema.
Aquestes aportacions, i per tant les seves expressions d’estimació, poden ser classificades
segons la seva utilitat i la globalitat del seu abast. Així doncs, i en base a el model de nivells
dintre de la cadena de producció presentat a l’apartat 6.1, en aquest apartat, es classificaran
les expressions resultants de l’apartat 6.3 segons la informació que proporcionen i el grau
d’utilitat d’aquesta en els tres diferents nivells.

6.4-2. Aplicació dels Estimadors d’Error en el Nivell de Disseny i Ajust
El nivell de Disseny i Ajust (Nivell-III) es caracteritzava per contenir els processos i tasques de
Disseny, Selecció de Components, Prototipatge, Reparacions, Ajustos i Re-Dissenys. En aquest
és important conèixer els nivells d’error que aporta cada una de les decisions que es prenen
(Disseny i Selecció de Components), així com el pes o aportació de cada un dels paràmetres de
disseny o constructius dels components utilitzats (Ajustos i Re-Disseny). Aquesta informació
resulta crítica a l’hora de reduir el temps i els costos de reparació, Re-Disseny i Ajustos, ja que
permet emprendre accions òptimes de cara a una font específica d’error.
En aquest nivell, el resultat de la informació manegada ha de ser presentada en forma de
component constructiu, és a dir, aquesta informació ha de servir per poder decidir, o
seleccionar un component de entre una varietat, i aquesta decisió ha de estar basada en la
quantitat d’error que aquest component pot aportar un cop formi part de l’equip complert.
Els usuaris d’aquest nivell, presenten un perfil d’alts coneixements científico-tècnics, amb
capacitat de disseny i per tant, perfectament qualificats per treballar amb informació alt
contingut tecnològic i molt específica. Les dades amb les que es treballa en aquest nivell han
de permetre estimacions d’error específiques, locals i totals, per tant és en el nivell de disseny i
ajust on es disposarà de les expressions més bàsiques i més específiques, proporcionant
aquestes el major nombre de aportacions d’error de tota la cadena de producció.
Els components elementals que es consideraran en el Nivell-III com a fonts d’error són:
-

Error d’Offset entre Moduladora i Portadora o COE
Error d’Amplitud entre Moduladora i Portadora o CAE
Impedància Resistiva del Coure de la Bobina del Filtre LC o Rcu
Element Commutador MOSFET
Diode de Fixació o Clamp-DIODE
Valor del Temps Mort o Dead-Time

La figura 6-70 mostra els diferents tipus d’informació de que es disposa en el Nivell-III a partir
de les expressions elementals mostrades a les taules 6-17 i 6-18.
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Figura 6-70: Estimadors d’Error i Informació d’Ús en el Nivell-III o de Disseny

La figura 6-70 mostra un nivell de coneixement de l’error generat i el seu origen que va més
enllà dels components elementals del sistema. Aquest és el cas dels MOSFET i Díodes de
Fixació, on també es poden conèixer les diferents aportacions dels seus paràmetres
constructius.
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Aquestes dades poden resultar útils en fases de ajust o re-disseny del sistema, tot i que les
expressions característiques d’estimació d’errors en aquest Nivell són les mostrades a les
següents taules:
*

TAULA 6-19: Relació d’Estimadors Simplificats εVoX d’ús en el Nivell - III

VO* ERROR
ESTIMATOR

ESTIMATORS FOR LEVEL–III
MODULATOR

M1

M2

LC-FILTER

FILT1

POWER STAGE

P.ST1

P.ST3

P.ST4

On trrM ha estat utilitzar per referir-se al temps de recuperació en inversa dels díodes paràsits
dels MOSFETs i trrD ha estat utilitzar per referir-se al temps de recuperació en inversa dels
díodes de fixació. D’ara en davant, en aquest document, es mantindrà aquesta nomenclatura.
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*

TAULA 6-20: Relació d’Estimadors Simplificats εTHDX d’ús en el Nivell - III

THD* ERROR
ESTIMATOR

ESTIMATORS FOR LEVEL–III
MODULATOR

M1

M2

LC-FILTER
FILT1

POWER STAGE

P.ST1

P.ST3

P.ST4

On trrM ha estat utilitzar per referir-se al temps de recuperació en inversa dels díodes paràsits
dels MOSFETs i trrD ha estat utilitzar per referir-se al temps de recuperació en inversa dels
díodes de fixació. D’ara en davant, en aquest document, es mantindrà aquesta nomenclatura.

6.4-3. Aplicació dels Estimadors d’Error en el Nivell de Control de Qualitat
El nivell de Control de Qualitat (Nivell-II) es caracteritzava per contenir els processos i tasques
de Control i Vigilància de les Prestacions del producte abans de ser comercialitzat. També
podia contenir les tasques de servei post-venta i de detecció o localització d’avaries. En aquest
és important conèixer els nivells d’error que aporta cada sub-sistema o part diferenciable de
l’equip final. Aquesta informació resulta crítica a l’hora de reduir el temps i els costos de
reparació, Re-Disseny i Ajustos, ja que permet emprendre accions òptimes de cara a una font
específica d’error.
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En aquest nivell, el resultat de la informació manegada ha de ser presentada en forma de subsistema, és a dir, aquesta informació ha de servir per poder decidir quina part diferenciada del
sistema ha de ser revisada, ajustada o reparada. En el procés, aquesta part pot ser substituïda i
l’equip complert pot ser posat a la venda mentre es repara la part que no acomplia els criteris
de qualitat fixats pel procés productiu o que presentava alguna avaria.
Els usuaris d’aquest nivell, presenten un perfil de coneixements tècnics, amb capacitat de
detecció i reparació de fallides, qualificats per treballar amb informació de contingut
tecnològic poc específica. Les dades amb les que es treballa en aquest nivell han de permetre
estimacions d’error locals i totals.
Els components elementals que es consideraran en el Nivell-II com a fonts d’error són:
-

Sub-Sistema MODULADOR
Sub-Sistema FILTRE-LC
Sub-Sistema ETAPA DE POTÈNCIA

La figura 6-71 mostra els diferents tipus d’informació de que es disposa en el Nivell-II a partir
de les expressions elementals mostrades a les taules 6-19 i 6-20.

Figura 6-71: Estimadors d’Error i Informació d’Ús en el Nivell-II o de Control de Qualitat

La figura 6-71 mostra un nivell de coneixement de l’error generat i el seu origen sectoritzat que
permetrà donar instruccions específiques del sub-sistema on es troba l’avaria o el problema,
amb el que en el Nivell-III es podrà analitzar aquesta part específica, estalviant temps i
recursos.
Les expressions característiques d’estimació d’errors en aquest Nivell són les mostrades a la
següent taula:
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*

*

TAULA 6-21: Relació d’Estimadors Simplificats εVoX i εTHDX d’ús en el Nivell-II

ESTIMATORS FOR LEVEL–II

416

MODULATOR VO* ERROR ESTIMATOR ± 0,095%

MODULATOR THD* ERROR ESTIMATOR ± 0,018%

LC-FILTER VO* ERROR ESTIMATOR ± 0,019%

LC-FILTER THD* ERROR ESTIMATOR ± 0,027%

POWER STAGE VO* ERROR ESTIMATOR ± 0,216%

POWER STAGE THD* ERROR ESTIMATOR ± 0,065%
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6.4-4. Aplicació dels Estimadors d’Error en el Nivell Comercial i de Consum
El nivell Comercial i de Consum (Nivell-I) es caracteritzava per contenir els processos i tasques
de Oferta i Demanda en base a unes Prestacions del producte i un determinat grau d’exigència
per part del client. En aquest nivell, el resultat de la informació manegada ha de ser
presentada en forma característiques o prestacions del sistema complert, és a dir, aquesta
informació ha de servir per poder convèncer en un procés de venta de la superioritat del
producte respecte la competència. Per suposat, els valors o factors de mèrit han de acomplir
tots els requisits, no tant sols establerts pel procés productiu, si no que també els imposats
per normatives, standards o recomanacions del sector.
Els usuaris d’aquest nivell, presenten un perfil de coneixements tècnics molt baix, i poc
qualificats per treballar amb informació de contingut tecnològic. Les dades amb les que es
treballa en aquest nivell han de permetre la comparació entre equips i la confirmació de que
les prestacions de l’equip són les esperades pels consumidors.
El component elemental que es considerarà en el Nivell-I com a font d’error és:
-

Sistema Amplificador DCI-NPC

La figura 6-72 mostra el tipus d’informació de que es disposa en el Nivell-I a partir de les
expressions elementals mostrades a la taula 6-21.

Figura 6-72: Estimadors d’Error i Informació d’Ús en el Nivell-I o de Consum

La figura 6-72 mostra un nivell de coneixement de l’error generat però en canvi, el seu origen
és desconegut. En tasques comercials o de compra-venda, pot resultar contraproduent la
possessió o l’ús de informació massa tècnica o detallada, donat el perfil dels individus que hi
intervenen.
Les expressions característiques d’estimació d’errors en aquest Nivell són les mostrades a la
següent taula, on la concatenació d’errors [%] en cascada es basa en::

∔

∔
∔
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*

*

TAULA 6-22: Relació d’Estimadors Simplificats εVoTOTAL i εTHDTOTAL d’ús en el Nivell-I

ESTIMATORS FOR LEVEL–I
TOTAL DCI-NPC AMPLIFIER VO* ERROR ESTIMATOR ± 0,33%
∔
∔

∔

∔

TOTAL DCI-NPC AMPLIFIER THD* ERROR ESTIMATOR ± 0,11%
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6.4-5. Eines d’Avaluació i Quantificació d’Errors en els Diferents Nivells
6.4-5.1.

Introducció

Per tal de poder optimitzar i facilitar l’ús de la informació que proporcionen els models i
estimadors de cada un dels nivells, és necessari disposar d’eines d’interpretació, avaluació i
comparació senzilles i àgils. Les figures o gràfics són de fàcil interpretació i proporcionen
informació qualitativa immediata i informació quantitativa si es busca en el deu detall. En
aquesta Tesis es proposa utilitzar com a eines d’interpretació, avaluació i comparació les
Figures de Mèrit del tipus mostrat a les figures 5-35, 5-36, 5-89 i 5-90 del Capítol 5. Aquests
tipus de gràfic permet descompondre les aportacions d’errors fins els seus elements
fonamentals i mostrar a l’hora, la magnitud d’aquestes aportacions en comparació amb el
llindar màxim i amb els valors de la resta d’aportacions de diferents fonts d’error.
Per tal de poder optimitzar l’ús d’aquestes figures, es proposa utilitzar 3 tipus diferents de
gràfic o Figura de mèrit, un tipus per cada nivell. Aquestes figures han estat anomenades en
aquesta Tesis Gràfics de Distribució d’Errors Elementals o GDEE i existiran tres tipus de GDEE.
6.4-5.2.

GDEE Nivell-I o GDEE-I

Aquesta Figura de Mèrit conté informació referent a l’Error d’Amplitud i Distorsió Total del
sistema d’Amplificació. Permet visualitzar el nivells dels errors respecte els llindars màxims
recomanats pels estendards i normatives i mitjançant la comparació de GDEE-I corresponents
a diferents equips, permet avaluar les prestacions i els arguments qualitatius i quantitatius de
venda d’un o varis productes. El seu aspecte genèric és el mostrat a les figures 6-73 i 6-74:

Figura 6-73: GDEE-I referent a l’Error d’Amplitud Total del sistema d’Amplificació

Figura 6-74: GDEE-I referent a l’Error de Distorsió Total del sistema d’Amplificació
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Les figures 6-73 i 6-74 mostren els GDEE-I d’un Sistema d’Amplificació Fictici que presenta un
Error d’Amplitud Total o εVoTOTAL d’un valor del 9.70% respecte el 15% màxim permès. També
es pot veure com presenta un Error de Distorsió Total o εTHDTOTAL d’un 0.93% respecte el 1%
màxim permès. Aquesta informació és la justa i necessària per poder treballar a nivell de
compra-venda d’aquest equip. Qualsevol informació més o descomposició de l’error total en
fonts d’error més fonamentals requereix de l’ús d’informació que proporcionen els models i
estimadors dels Nivell-II i Nivell-III.
6.4-5.3.

GDEE Nivell-II o GDEE-II

Aquesta Figura de Mèrit conté informació referent a l’Error d’Amplitud i Distorsió Local dels
diferents sub-sistemes de la cadena d’Amplificació. Permet visualitzar el nivells dels errors
generats en cada sub-sistema (Modulador, Etapa de Potència i Filtre) respecte els llindars
màxims recomanats pels estendards i normatives i mitjançant la comparació permet avaluar
de forma quantitativa i qualitativa quina de les diferents parts està aportant o generant una
quantitat d’error crítica, aquest fet permetrà localitzar i identificar la font d’un possible excés
d’error per poder facilitar la seva reparació o ajust en el Nivell-III. El seu aspecte genèric és el
mostrat a les figures 6-75 i 6-76:

Figura 6-75: GDEE-II referent a l’Error d’Amplitud Local dels diferents Sub-Sistemes

Figura 6-76: GDEE-II referent a l’Error de Distorsió Local dels diferents Sub-Sistemes

Les figures 6-75 i 6-76 mostren els GDEE-II d’un Sistema d’Amplificació Fictici que presenta un
Error d’Amplitud Total o εVoTOTAL d’un valor del 9.70% respecte el 15% màxim permès. També
es pot veure com presenta un Error de Distorsió Total o εTHDTOTAL d’un 0.93% respecte el 1%
màxim permès. La descomposició de l’Error d’Amplitud mostra com l’Error εVoP.STAGE amb un
5.60% és l’aportació més important. Pel que fa a la distribució de les aportacions de l’error de
Distorsió la figura 6-76 mostra com l’Error εTHDP.STAGE és també l’aportació distorsionant més
important. Mitjançant els GDEE-II de les figures 6-745 i 6-76 és pot concloure que el subsistema Etapa de Potència és el candidat idoni a patir un redisseny o ajust per tal de reduir
aquest valor.
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Qualsevol tipus d’informació més elemental, a nivell de component constitutiu de l’Etapa de
Potència o de les seves aportacions d’Error, serà objecte de l’avaluació i Ús de la informació del
Nivell-III i dels GDEE-III
6.4-5.4.

GDEE Nivell-III o GDEE-III

Aquesta Figura de Mèrit conté informació referent a l’Error d’Amplitud i Distorsió fonamental,
específica de cada mecanisme o element generador d’error. A més, els GDEE-III han de
proporcionar la mateixa informació que els GDEE-II i GDEE-III. La interpretació d’aquests gràfics
s’ha de fer en base a uns alts coneixements cientifico-tècnics i un alt nivell de coneixement de
les tecnologies electròniques actuals. Els GDEE-III venen acompanyats de gràfics de SubDescomposicions Elementals d’Error, com és el cas de l’Etapa de Potència, on a més de
mostrar els nivells d’error generats pels dispositius MOSFET, Clamp-Diode i Dead-Time, és
necessari mostrar les diferents aportacions d’error que presenta cada un dels mecanismes
generadors del MOSFET, (Rds(ON), trrM, tdrf), el Clamp-Diode (Vd, trrD) i el Dead-Time. L’aspecte
genèric dels gràfics de Sub-descomposicions dels GDEE-III es mostra a les figures 6-77 i 6-78, a
mode d’exemple pel cas dels errors d’amplitud.

Figura 6-77: GDEE-III referent als Errors εVox especifics de l’Etapa de Potència

Figura 6-78: GDEE-III referent als Errors εVox especifics del Modulador

Com es pot observar qualitativa i quantitativament, mitjançant els gràfics de Subdescomposicions dels GDEE-III és possible localitzar una font elemental o fonamental d’error
crític, permetent aplicar les accions correctives necessàries específiques en l’element
responsable de l’error. Les figures 6-79 i 6-80 mostren un exemple genèric de GDEE-III.
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Figura 6-79: Exemple genèric de GDEE-III referent als Errors εVox

Figura 6-80: Exemple genèric de GDEE-III referent als Errors εTHDx
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En l’exemple mostrat a les figures 6-79 i 6-80, s’observa com el subsistema més problemàtic,
en quant a generació d’error d’amplitud es refereix, és l’etapa de potència. Dintre d’aquesta, i
mitjançant l’ús del gràfic de Sub-descomposicions dels GDEE-III de la figura 6-77, és el MOSFET
quí conté la font d’error més important, essent aquesta el valor de la Rds(ON). Pel que fa a l’error
de distorsió, mitjançant la figura 6-80 mostra com l’etapa de potència aporta una quantitat
d’error de distorsió tal que fa sobrepassar el llindar del 1% al valor total del sistema. Dintre de
l’etapa de potència, és el valor de Vd dels Clamp-Diodes qui més error de distorsió aporta,
essent aquest mateix superior al valor del 1%.
6.4-5.5.

Cas d’Exemple d’ Aplicació i Ús de les Figures de Mèrit GDEE per l’Avaluació
de Tecnologies Reals.

Per tal de poder mostrar la potència i agilitat de les expressions d’estimació d’error
simplificades, i la simplicitat que suposa l’ús dels GDEE com a figures de mèrit per avaluar i
comparar alternatives tecnològiques, en el següent apartat es proposarà una metodologia d’ús
i uns exemples d’aplicació real d’avaluació i comparació de tecnologies comercials. Han estat
escollits 8 dispositius MOSFET, 2 Díodes i 2 Inductàncies de Filtrat (LF). A mode d’exemple
s’aplicaran els models d’estimació d’error i es presentaran els resultats mitjançant els GDEE de
Nivell I, II i III. Aquesta informació permetrà seleccionar la combinació MOSFET-DIODEInductància òptima per una aplicació d’Amplificació DCI-NPC amb les següents condicions
d’operació.
TAULA 6-23: Paràmetres d’Operació del Sistema

La taula 6-24 mostra els 8 MOSFETs i les seves característiques paramètriques més importants.
TAULA 6-24: Característiques paramètriques més importants dels 8 MOSFETs

La taula 6-25 mostra els 2 Inductors LF seleccionats amb les seves característiques més
importants.
TAULA 6-25: Característiques paramètriques més importants dels 2 Inductors LF
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Els Díodes seleccionats per l’exemple es mostren a la taula 6-26 amb les seves característiques.
TAULA 6-26: Característiques dels Díodes seleccionats

A partir dels paràmetres de la taula 6-24 es poden calcular els valors per Δtdrf, Δtrf i td tal i com
mostra la taula 6-27.
TAULA 6-27: Valors de Δtdrf, Δtrf i td pels 8 MOSFETs

Mitjançant l’ús dels estimadors d’error εVoFILTER*, εVoCLAMPDIODE*, εTHDFILTER** i εTHDCLAMPDIODE*,
és possible seleccionar el Diode i l’Inductor LF que menys errors d’Amplitud i Distorsió aportin
al sistema. La taula 6-28 mostra els valors d’Error per cada Diode i Inductor a seleccionar.
TAULA 6-28: Valors d’Error per cada Diode i Inductor a seleccionar

Per altra banda, a partir dels valors de td calculats i mostrats a la taula 6-27, és possible calcular
les aportacions d’error dels Dead-Time (td) Òptims per cada MOSFET mitjançant els estimadors
d’error εVotd* i εTHDtd*. Els resultats es mostren a la taula 6-29.
TAULA 6-29: Errors dels Dead-Time (td) Òptims per cada MOSFET
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Les aportacions de εVoMOSFET* i εTHDMOSFET* per cada un dels MOSFET seleccionats per l’estudi
és mostren a la taula 6-30.
TAULA 6-30: Valor de εVoMOSFET* i εTHDMOSFET* per cada un dels MOSFET seleccionats

Per tal de poder disposar d’una visió general de tots els elements i dispositius sota estudi, es
seleccionen el Díode 30CTH02 i l’Inductor IHTH-0750JZ per ser els de menors Errors d’Amplitud
i Distorsió generats. A partir d’aquests components i els valors dels seus errors generats,
s’utilitzaran les Sub-descomposicions dels GDEE-III de cada un dels MOSFET per trobar la
combinació MOSFET-DIODE-Inductor òptima. També s’ha de tenir en compte que cada
MOSFET porta associat un valor òptim de Dead-Time i en conseqüència, un Error d’Amplitud i
Distorsió generat per aquest temps. La figura 6-81 mostra una composició d’Errors d’Amplitud
per cada un dels MOSFETs sota estudi, la figura 6-82 mostra la mateixa composició pels Errors
de Distorsió.

Figura 6-81: Composició d’Errors d’Amplitud per cada un dels MOSFETs sota estudi
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Figura 6-82: Composició d’Errors de Distorsió per cada un dels MOSFETs sota estudi

Avaluant els resultats mostrats als GDEE-III de les figures 6-82 i 6-83, s’observa que pels cas
del MOSFET IRFB 4332 es presenta la menor generació total d’errors, tant de distorsió com
d’amplitud. És per tant la combinació de components IRFB 4332 - 30CTH02 - IHTH-0750JZ la
que composarà el sistema d’Amplificació objecte d’aquest estudi exemple.
Un cop dissenyat i implementat el sistema d’amplificació, el GDEE-I servirà per mostrar i donar
la informació necessària per vendre o comparar l’equip amb altres, les figures 6-83 mostren els
GDEE-I de l’exemple.

Figura 6-83: GDEE-I dels Errors Totals del Disseny Final (Right) εTHDTOTAL (Left) εVoTOTAL

La informació que proporciona el GDEE-I de la figura 6-83, mostra com els valors d’Error
d’Amplitud que presenta l’equip són molt inferiors al valor llindar, però és l’Error de Qualitat el
que mostra uns valors més crítics. Per la combinació de components constructius escollits, el
valor de εTHDTOTAL és molt superior al valor llindar del 1%, és per tant, necessari estudiar quina
és la font principal d’error de qualitat per establir estratègies específiques de cancel·lació o
reducció d’aquest.
Mitjançant els GDEE-II és possible descomposar les fonts d’error i els seus nivells en subsistemes Modulador, Etapa de Potència i Filtre. Les figures 6-84 i 6-85 mostren els GDEE-II
d’aquest equip.

426

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

Capítol 6. Models d'Estimació d'Errors d'Amplitud i Distorsió

Figura 6-84: GDEE-II dels Errors εVox Locals del Disseny Final

Figura 6-85: GDEE-II dels Errors εTHDx Locals del Disseny Final

El GDEE-II de la figura 6-85 mostra com el sub-sistema responsable de l’alt valor d’Error de
Qualitat és l’Etapa de Potència amb un 1,49%. Dintre de l’Etapa de Potència, aquest error pot
ser generat pels MOSFETS, els Clamp-Diodes, Dead-Time o el Filtre LC. És necessari realitzar
una descomposició més profunda i específica per tal de localitzar la font (a nivell de
component i de paràmetre constructiu del component) d’aquest alt nivell d’Error de Qualitat.
Per tal de descomposar en fonts d’error elementals, els errors generats a l’Etapa de Potència
(MOSFET, Clamp-Diode, Dead-Time), es pot utilitzar un GDEE-III com el mostrat a la figura 6-86
i 6-87.
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Figura 6-86: GDEE-III dels Errors εVox de l’Etapa de Potència del Disseny Final

Figura 6-87: GDEE-III dels Errors εTHDx de l’Etapa de Potència del Disseny Final

D’aquestes descomposicions de l’Etapa de Potència en els GDEE-III, és pot identificar la causa
del alt valor de εTHDP.STAGE* que presenta la combinació IRFB 4332 - 30CTH02 - IHTH-0750JZ. La
major font elemental d’error de distorsió en l’etapa de potència mostrada en les figures
anteriors és la caiguda de tensió en directa dels díodes de fixació o Vd seguida del valor de
Dead-Time o td Òptim calculat a partir dels valor de tdf i tf del MOSFET escollit. Aquests GDEEIII, en aquest cas, han servit per localitzar quin és l’element més distorsionant del sistema
analitzat i per poder optimitzar les possibles accions correctives o d’optimització d’aquest
error (controls, ajustos, etc...).
Les figures 6-88 i 6-89 mostren el GDEE-III general del sistema amplificador amb els
components seleccionats anteriorment. Els errors CAE i COE generats pel MODULADOR han
estat considerats nuls, tot i que els GDEE-III mostrats contenen una mínima aportació en forma
d’offset corresponent als valors de ±Error d’ajust dels Estimadors.
Cal també fer notar que els valors presentats en aquest apartat pel MOSFET IRFB 4332 són
aproximacions, el valors exactes declarats pel fabricant, seran mostrats i utilitzats per la seva
avaluació en els propers capítols d’aquesta Tesis.

428

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

Capítol 6. Models d'Estimació d'Errors d'Amplitud i Distorsió

Figura 6-88: GDEE-III dels Errors εVox del Disseny Final

Figura 6-89: GDEE-III dels Errors εTHDx del Disseny Final
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6.4-6. Ús dels Error εVox i εTHDx per l’Estimació de Factor de Mèrit Normatius
Els Factors de Mèrit εTHDX i εVoX proposats en aquest document, han demostrat la seva utilitat
un cop és possible establir una relació quantitativa entre el valor dels paràmetres operacionals
del sistema, constructius dels components utilitzats i el la magnitud d’aquests errors. Tot i no
ser considerats factors de Mèrit normatius o vinculats a les recomanacions i standards, són
indicatius i permeten estimar qualitativament els nivells de pèrdues o distorsió totals i parcials
del sistema. El seu ús permet el coneixement dels mecanismes fonamentals de generació
d’errors, tant d’amplitud (PAE) com de temps (PTE) fet que en el proper capítol permetrà
optimitzar el disseny compensadors actius PEDEC o de cancel·lació d’errors
[Ni97],[Ni98a],[Ni98b]. També permet, mitjançant l’ús dels estimadors calculats a partir del seu
estudi, la localització específica de les fonts d’error així com la graduació de la severitat o del
nivell de les diferents fonts de generació. Aquest fet, sumat a l’ús dels Models de Nivells de
Producció proposats, simplifica i agilitza els diferents processos existents en un procés genèric
de producció d’equips d’amplificació.
Es pot intuir una relació directa entre aquests Factors de Mèrit propis d’aquesta Tesis i els
factors de Mèrit Normatius com són l’Eficiència, la Qualitat o THD, l’Eficiència de Senyal, SNR.
En el proper capítol, es presentaran i estudiaran aquests Factors de Mèrit i la seva relació
analítica amb els Errors d’Amplitud i de Distorsió, per tal de poder utilitzar totes les eines
desenvolupades i presentades anteriorment pel seu càlcul, estudi i optimització.
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6.5- Conclusions del Capítol 6
Aquest Capítol, proposa l’ús de noves eines per l’optimització dels processos de disseny,
fabricació, controls de qualitat i venta de sistemes i equips d’amplificació de so. Per fer-ho
analitza l’ús que es fa actualment dels diferents factors de mèrit normatiu o de recomanació,
en els diferents estadis del procés productiú.


Per tal d’optimitzar aquest procés es proposa un Model descriptiu de les diferents
activitat que s’hi realitzen. Aquest Model, anomenat Model de Nivells a la Cadena de
Disseny, Producció i Consum, es divideix en tres nivells d’ús de la informació objectiva
derivada dels diferents paràmetres de mèrit o normatius, utilitzats per qualificar o
quantificar les prestacions del sistema. El Model de Nivells, proposa tres nivells:
Nivell Comercial o Nivell-I: Basat en les relacions de compra-venda de l’equip, on el
venedor o comercial ha de fer servir una mínima informació extreta dels factors de
mèrit normatiu o de recomanació, com poden ser l’Eficiència, el THD, el SNR, etc... És
tracta d’un llenguante poc tècnic basat en prestacions comparables entre equips.
Nivell de Control de Qualitat, Reparació i Ajust o Nivell-II: Basat en les tasques
tècniques que es realitzen per tal de permetre que un equip que no ha passat el
control de qualitat ho pugui fer. En aquest nivell, el coneixement de les diferents
aportacions dels sub-sistemes i components de l’equip, als valors totals de Eficiència,
THD, SNR, etc... permetria optimitzar el temps, recursos i costos d’aquest procés de
reparació o ajust.
Nivell de Disseny / Redisseny o Nivell III: Es basa en les operacions i decisions de
caràcter més tècnic i tecnològic de la cadena productiva. En aquesta fase, coneixer les
diferents aportacions de cada un dels components escollits o contemplats pot servir
per estimar diferents valors de factors de mèrit normatiu totals del sistema.



Un cop definits els diferents nivells, s’ha localitzat cada una de les diferents fonts
d’error d’Amplitud i de Distorsió existents en la cadena d’amplificació DCI-NPC. A partir
dels resultats dels capítols 3,4 i 5, s’han presentat les expressions analítiques que
permeten estimar el valor dels diferents valors dels Factors de Mèrit εTHDX i εVoX per
cada una de les fonts d’error, així com les expressions que permeten estimar els valors
totals d’error dels sub-moduls Modulador, Font d’Alimentació, Filtre i Etapa de
Potència.
Per tal de poder utilitzar les diferents expressions d’estimació d’errors en els diferents
nivells de la cadena de producció i consum, s’ha estudiat la importància distorsionants
de cada un dels errors, per tal de determinar quins poden ser considerats
menyspreables. Finalment, per la seva poca importància, poden ser menyspreats els
errors originats a la Font d’Alimentació, a la Capacitat del Filtre de Sortida, els CSE i CPE
del Modulador, els errors d’alta freqüència i Bus de Continua en l’Etapa de Potència, i
els errors originats per la Rd dels Díodes de Fixació i els originats pels paràmetres VdRd i
tfr del MOSFET. A més, les expressions d’estimació originals han estat ajustades a
expressions lineals de primer ordre. En l’ajust, s’han comès errors d’ajust, que han
estat quantificats, avaluats i aplicats a les expressions lineals simplificades d’estimació
d’errors.
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Un cop determinades les expressions finals d’estimació d’errors, i situades en el mapa
de generació d’errors en la cadena d’amplificació DCI-NPC, s’ha definit quines
expressions d’estimació pertanyen a les operacions i informació contemplada en cada
un dels 3 Nivells del Model de Nivells. Per tal de poder treballar de forma òptima en
l’interpretació conjunta de les dades de les diferents i nombroses expressions
d’estimació d’errors en els diferents Nivells del Model de Nivells, es proposa l’ús
d’eines gràfiques de comparació objectiva i quantitativa dels errors. Aquestes Figures
de Mèrit són les presentades en aquesta Tesis com Gràfics de Distribució d’Errors
Elementals o GDEE, i es poden presentar en 3 nivells de profunditat i contingut
d’informació.
El GDEE-I o GDEE de Nivell-I: Presenta graficament informació quantitativa i
qualitativa referent als errors d’Amplitud i de Distorsió totals del sistema. Aquests
gràfic és útil per les funcions de venta i comercial. Es tracta de la eina que s’hauria de
fer servir en el Nivell-I del Model de Nivells.
El GDEE-II o GDEE de Nivell-II: Presenta graficament informació quantitativa i
qualitativa referent als errors d’Amplitud i de Distorsió locals dels diferents subsistemes de la cadena d’amplificació. Aquest gràfic és útil per les funcions de Control
de Qualitat, Reparació i Ajust. Es tracta de la eina que s’hauria de fer servir en el NivellII del Model de Nivells.
El GDEE-III o GDEE de Nivell-III: Presenta graficament informació quantitativa i
qualitativa referent als errors d’Amplitud i de Distorsió fonamental i específica de cada
mecanisme o element de generació d’error contingut en els diferents sub-sistemes de
la cadena d’amplificació. Aquest gràfic és útil per les funcions Disseny i Re-disseny. Es
tracta de la eina que s’hauria de fer servir en el Nivell-III del Model de Nivells.
La practicitat de les figures de mèrit GDEE i el seu ús, queden demostrats en el cas
exemple que conté el Capítol en el seu apartat 6.4-5.5.
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Capítol 7.
Models d'Estimació d'Eficiències
Elèctrica, de Qualitat i de Senyal
A partir dels estudis i avaluacions fetes en els Capítols 3,4 i 5, i els estimadors d'errors
d'amplitud i distorsió εVoX i εTHDX calculats en el Capítol 6, en aquest Capítol 7 es presenten i
defineixen 3 factors de mèrit normatius o de recomanació segons els estandars de so, aquests
són l'Eficiència Elèctrica, l'Eficiència de Qualitat (THD) i l'Eficiència de Senyal. Es presenten les
expresions que permeten calcular cada una de les eficiències a partir dels valors estimats
d'error d'amplitud i de distorsió, i es classifiquen aquestes eficiències segons el seu ús dintre del
Model de Nivells Model de Nivells.
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Els Factors de Mèrit εTHDX i εVoX proposats en aquest document, han demostrat la seva
utilitat, un cop ha estat possible establir una relació quantitativa entre el valor dels paràmetres
operacionals del sistema, constructius dels components utilitzats i el la magnitud d’aquests
errors. Tot i no ser considerats factors de Mèrit normatius o vinculats a les recomanacions i
estendards, són indicatius i permeten estimar qualitativament els nivells de pèrdues o distorsió
totals i parcials del sistema. El seu ús permet, mitjançant l’ús dels estimadors calculats a partir
del seu estudi, la localització específica de les fonts d’error així com la graduació de la severitat
o del nivell de les diferents fonts de generació. Aquest fet, sumat a l’ús dels Models de Nivells
de Producció proposats, simplifica i agilitza els diferents processos existents en un procés
genèric de producció d’equips d’amplificació.
Es pot intuir una relació directa entre els Factors de Mèrit propis d’aquesta Tesis i els factors
de Mèrit Normatius com són l’Eficiència, la Qualitat o THD, l’Eficiència de Senyal, SNR [Cea09],
[Ran00]. En aquest capítol, es presentaran i estudiaran aquests Factors de Mèrit i la seva
relació analítica amb els Errors d’Amplitud i de Distorsió, per tal de poder utilitzar totes les
eines desenvolupades i presentades anteriorment pel seu càlcul, estudi i optimització.
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7.1- Introducció: Eficiències ηe , ηQ i ηS en Amplificadors DCI-NPC
En el Capítol 6 han estat presentades les expressions d’estimació dels Factors de Mèrit εVoX i
εTHDX, a partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts en l’avaluació dels diferents models de les
fonts de generació d’errors, proposats als Capítols 3, 4 i 5. En aquest Capítol 7, es deduiran les
expressions que permeten el càlcul dels valors dels Factors de Mèrit normatius o estàndard,
[Cea09], [Ran00],[IEC00], a partir dels Factors de Mèrit proposats en aquesta Tesis.
Aquests Factors de Mèrit Normatius són:
-

L’Eficiència Elèctrica o ηe [%]
Tassa de Distorsió Harmònica o THD [%] anomenat també en aquesta Tesis Eficiència
de Qualitat o ηQ [%]

-

L’Eficiència de Senyal o

ηS [%], que pot permetre estimar a partir del seu càlcul i amb
l’Eficiència de Qualitat o ηQ [%] el valor del Signal to Noise Ratio o SNR [dB]

Figura 7-1: Càlcul dels Paràmetres Normatius en Funció dels factors de mèrit propis

L’eficiència Elèctrica, en el cas del sistema d’amplificació objecte d’estudi en aquesta Tesis, pot
esser calculada a partir de les pèrdues de potencia que tenen lloc en cada un dels mecanismes
de processat o transformació dels senyals elèctrics [At83], [Cab99] . Com s’ha analitzat en
anteriors capítols, cada mecanisme de transformació o processat de l’energia Eléctrica, es
correspon amb una possible font o mecanisme de generació d’error o distorsió, que a partir de
les expressions presentades al Capítol 6, poden ser quantificades. En aquest capítol, es
relacionarà, analíticament, la magnitud dels errors d’amplitud o εVoX de cada una de les
diferents parts o mecanismes de generació d’errors de l’amplificador DCI-NPC, amb la
generació de pèrdues de potència de cada una de les diferents parts. Amb aquesta relació,
serà possible calcular, a partir dels valors d’error d’amplitud, els diferents valors (totals o
locals) d’eficiència elèctrica del sistema. En el cas de l’Eficiència de Qualitat [At83], [Cab99], o
THD normatiu del sistema d’amplificació DCI-NPC, no és necessari determinar la relació
existent entre els valors d’error de distorsió εTHDX i els valors de Qualitat normativa o THD, ja
siguin totals o locals, ja que són coincidents. Per altra banda, sí és necessari normalitzar els
valors d’error de distorsió per tal de poder-los expressar en termes absoluts o de Eficiència de
Qualitat normativa, degut a la no linealitat que presenta la pròpia operació de càlcul de valors
de THD i εTHDX, i per tant, l’error que es pot cometre amb l’operació additiva de diferents
valors locals d’error de distorsió εTHDX.
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A partir dels valors d’error d’amplitud en el senyal de sortida o εVoX, és possible realitzar el
càlcul directe d’una tercera eficiència en el sistema d’amplificació DCI-NPC. Aquesta eficiència
(no normativa ni reconeguda en els estendards o recomanacions de mercat), és l'eficiència de
Senyal, i permet conèixer el grau o la severitat de les pèrdues de senyal (Tensió o Amplitud)
que presenta el sistema total o els diferents mecanismes de generació d’errors. A partir
d’aquesta Eficiència, és possible, plantejar una estimació indirecta dels valors de SNR,
paràmetre normatiu i reconegut en els estendards i recomanacions de mercat [At83], [Cab99].
A partir d’aquestes expressions, aplicades per cada una de les diferents fonts i mecanismes
fonamentals de generació d’error, es poden obtenir les expressions d’estimació dels factors
normatius en funció dels factors propis, per cada un dels diferents nivells presentats a l’apartat
6.1 del Capítol 6 i que composen la Cadena de Disseny, Producció i Consum, tal i com mostren
les Figuras 7-2, 7-3 i 7-4.

Figura 7-2: Paràmetres Normatius útils al Nivell – I o Nivell de Consum

Figura 7-3: Paràmetres Normatius útils al Nivell – II o Nivell de Control de Qualitat

Figura 7-4: Normatius útils al Nivell – III o Nivell de Disseny
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7.2- Eficiència Elèctrica (ηe) en Amplificadors DCI-NPC
7.2-1. Introducció
Es defineix Eficiència Energètica Elèctrica o Eficiència Elèctrica (en aquesta Tesis) com a ηe on
en %, aquest valor expressa la proporció de potència elèctrica disponible a la sortida d’un
amplificador de potència respecte a la potència d’entrada del sistema. En base a la seva
definició, l’expressió corresponent a l’Eficiència Elèctrica es presenta com:

On la potència d’entrada pot ser expressada en funció de les diferents pèrdues de potència
que tenen lloc en el sistema amplificador, tal com:

Amb el que l’Eficiència Elèctrica pot ser expressada en funció de les pèrdues, tal com:

Per tal d’avaluar les diferents fonts de pèrdues de potència, existents a la cadena
d’amplificació d’una topologia DCI-NPC , és necessari analitzar i localitzar, quins són els
diferents sub-sistemes de la cadena d’amplificació que presenten pèrdues de potencia o
mecanismes que poden afectar, directa o indirectament, a la magnitud d’alguna d’aquestes
pèrdues.

Figura 7-5: Propagació de la Potència Elèctrica en la Cadena d’Amplificació
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En una cadena d’amplificació commutada genèrica, inclosa la topologia DCI-NPC, existeixen,
principalment, dos camins de propagació, tal i com mostra la figura 7-5: La propagació del
Senyal de So, Àudio o Informació Acústica, i el camí de propagació de la Energia Elèctrica i per
tant de la Potència Elèctrica.
Aquesta Energia Elèctrica es subministrada pel sub-sistema Font d’Alimentació, és per tant,
aquest, l’inici d’aquest camí de propagació. A traves del DC-BUC, aquesta energia i potència
elèctrica, és transformada per l’Etapa de Potència, filtrada pel Filtre de Sortida i injectada a la
càrrega electro-acústica. És en aquests sub-sistemes participants, on es donarà lloc la pèrdua
de potència elèctrica durant l’operació d’amplificació, i per tant, són aquestes pèrdues les que
s’han de considerar a l’hora de calcular les pèrdues totals del sistema i per tant l’eficiència
elèctrica del mateix. A més, és necessari tenir en consideració mecanismes corresponents a
altres sub-sistemes, que puguin afectar en la magnitud de les pèrdues de potència que tenen
lloc dintre de la cadena de propagació de potència elèctrica, tal i com es veurà en l’apartat 7.24 d’aquest capítol.
Tal i com mostra la figura 7-6, la cadena d’amplificació, presenta tres grans tipus de pèrdues de
potència, que composen en addició el valor total de pèrdues de potència o Ploss(TOT)AV.

Figura 7-6: Propagació de la Potència Elèctrica i mapa de pèrdues de Potència

Segons l’esquema mostrat a la figura 7-6, és possible calcular per cada sub-sistema, la seva
eficiència elèctrica local, tenint en compte les seves pèrdues de potència local, i les seves
potències d’entrada i de sortida.
Si es té en compte el principi de concatenació de sistemes amb pèrdues de potencia, la
potència d’entrada d’un sistema, coincideix amb la potència de sortida del sub-sistema
immediatament anterior en el camí de propagació de la potència elèctrica, tal com:

De manera que, respecte a la cadena de propagació mostrada a la figura 7-6, es pot afirmar
que:

Les diferents eficiències elèctriques, corresponents als sub-sistemes Font d’Alimentació, Etapa
de Potència i Filtre de Sortida, poden expressar-se com:
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Amb el que l’eficiència elèctrica total del sistema d’amplificació pot ser calculada com:

7.2-2. Pèrdues de Potència Locals
A partir de l’esquema de propagació de la Potència Elèctrica mostrat a la figura 7-6, és
possible establir els mecanismes responsables de les diferents pèrdues existents, així com
classificar la tipologia d’aquestes pèrdues de potència. En base a les classificacions i estudis
fets en els capítols 4 i 5, l’esquema de la figura 7-7 mostra les diferents fonts de generació de
pèrdues de potència elèctrica, en els subsistemes Font d’Alimentació, Etapa de Potència i
Filtre de Sortida.

Figura 7-7: Fonts de Pèrdues de Potència en la Cadena d’Amplificació

Tenint en compte les consideracions fetes en l’apartat 4.1-4 del Capítol – 4, la tipologia
constructiva de la Font d’Alimentació del sistema d’amplificació DCI-NPC objecte d’aquesta
Tesis, es considera ideal. Per tant, les possibles pèrdues de potència originades en ella són
considerades nul·les, així com la pèrdua d’eficiència que aquestes pèrdues impliquen.
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Sota aquesta cosideració, es pot afirmar que a partir d’ara, i durant la resta d’aquesta Tesis, les
pèrdues de potència elèctrica originades a la font d’alimentació són:

I per tant, l’eficiència local del sub-sistema Font d’Alimentació:

El sub-sistema de l’Etapa de Potència, presenta, principalment, trens grans fonts de pèrdues
de potència elèctrica, aquestes són: Els Dispositius Semiconductors de Commutació o
MOSFETs, els Dispositius Semiconductors de fixació del Punt-Mig del DC-Bus o Clamp-Diodes i
els elements d’Alta Freqüència R-L-C paràsits distribuïts en els Drivers i Layout. Les pèrdues
totals locals a l’Etapa de Potència queden com:

Tenint en compte que la topologia DCI-NPC Full –Bridge presenta 8 elements commutadors o
MOSFETs, 4 Díodes de fixació del Punt Mig del DC-Bus i 8 circuits Driver i les seves respectives
components paràsites d’Alta Freqüència en el Layout. Tenint en compte les conclusions de
l’apartat 5.3-3 del Capítol – 5 al respecte de les components paràsites R-L-C d’Alta Freqüència,
tant en el Driver com en la part de Potència, les pèrdues de potència generades en aquest
concepte, seran presentades analíticament en aquest apartat, però seran considerades nul·les
en els restants apartats d’aquest document i per tant, es considerarà ideal el funcionament
dels circuits Drivers així com òptim el disseny LayOut del sistema. En aquest aspecte, les
pèrdues de potència generades en els Circuits Driver de Porta (Ploss(OvS-GATE) i en el LayOut
(Ploss(OvS-LAYOUT) per l’excitació en alta freqüència de les components R-L-C paràsites del sistema,
poden expressar-se com:

On les diferents components de pèrdues de potència venen donades per les següents
expressions:

Ambdues expressions (7.14) i (7.15), basades en les expressions (5.128) – (5.133) i (5.145) –
(5.150) de l’apartat 5.3-2 del Capítol – 5.
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Dintre de les pèrdues de potència originades en l’operació dels dispositius semiconductors
MOSFETs i Diodes, aquestes pèrdues poden ser originades per la seva operació en commutació
o en estat de conducció, tenint en compte que les pèrdues en estat de tall es consideren
nul·les. La figura 7-8 mostra un esquema de les diferents pèrdues de potència que tenen lloc
en els dispositius semiconductors en funció del seu estat.

Figura 7-8: Esquema de les Diferents fonts de Pèrdues de Potència en l’Etapa de Potència

Les pèrdues totals degudes als dispositius MOSFETs i els seus Diodes paràsits, en un
amplificador DCI-NPC en Full-Bridge, poden ser calculades com:

On les diferents aportacions venen donades per les següents expressions, anteriorment
presentades a l’apartat 2.2-2.2 del Capítol – 2.
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Les pèrdues totals degudes als Díodes de fixació del Punt-Mig del DC-Bus, en un amplificador
DCI-NPC en Full-Bridge, poden ser calculades com:

On les diferents aportacions venen donades per les següents expressions, anteriorment
presentades a l’apartat 2.2-2.2 del Capítol – 2.

El conjunt de les pèrdues de potència originades al Filtre de Sortida, pot ser expressat en
funció dels elements on s’originen i de les característiques dels senyals de tensió i corrent que
originen aquestes pèrdues. Per una part, en el Filtre de Sortida, es diferencien, principalment,
dos fonts de pèrdues de potència, per una banda els elements R-L-C que composen el filtre, ja
sigui físicament o a nivell de component paràsita. Per altra banda, els elements magnètics com
el nucli ferromagnètic del filtre inductiu.
Tots dos tipus d’elements, responen de forma diferent a les components elèctriques de baixa
freqüència i de alta freqüència, amb el que la seva generació de pèrdues de potència vindrà
condicionada per aquest fet. Així doncs, la figura 7-9 mostra l’esquema de la generació dels
diferents tipus de pèrdues de potència originades al Filtre de Sortida.

Figura 7-9: Esquema de les Diferents fonts de Pèrdues de Potència en el Filtre de Sortida

Les pèrdues totals degudes als diferents elements que composen el Filtre de Sortida en un
amplificador DCI-NPC en Full-Bridge, poden ser calculades com:
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On per una banda, les pèrdues Ploss(Rf-Lf-Cf) representen el total de les contribucions dels efectes
energètics de les components de baixa freqüència i de alta freqüència, tal que:

On en base a l’apartat 4.3-5 del Capítol – 4, es poden calcular les components de les pèrdues
de potència com:

Per altra banda, les pèrdues Ploss(MAGNETIC-CORE) representen el total de les contribucions dels
efectes energètics de les components de baixa freqüència i de alta freqüència pel cas del nucli
ferromagnètic, tal que:

On a partir de les expressions i paràmetres de Pèrdues en Nuclis de Steinmetz, les diferents
aportacions poden expressar-se com:

On:

Tenint en compte les característiques de tensió i corrent a la sortida d’una etapa de potència
DCI-NPC, i les conclusions que es poden extreure de l’apartat 4.3-5 del Capítol – 4, es poden
considerar nul·les les aportacions en pèrdues de potència de ambdues components, tal que:

Amb el que el total de les pèrdues de potència originades als elements que composen el Filtre
de Sortida es pot expressar com:

On Ploss(Rcu) representa a les pèrdues de potència degudes a les pèrdues resistives que presenta
el coure de la inductància del filtre.
Un cop identificades i localitzades en la cadena d’amplificació les diferents fonts de pèrdues de
potència elèctrica, a partir dels estudis realitzats en els Capítols 3, 4 i 5 i dels estimadors
calculats en el Capítol – 6, és possible relacionar cada una de les components de les pèrdues de
potència PlossX amb un o varis errors d’amplitud εVoX .
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7.2-3. Càlcul de les Pèrdues de Potència a partir dels Errors d’Amplitud εVoX
Per relacionar cada una de les components de les pèrdues de potència PlossX amb un o varis
errors d’amplitud εVoX, ens podem basar en el principi fonamental de que qualsevol pèrdua o
caiguda de tensió en un element de la cadena d’amplificació, es correspon a una pèrdua de
potència elèctrica i tèrmica (en la majoria dels casos), a partir del pas del corrent de càrrega
per la cadena d’amplificació. La figura 7-10 mostra esquemàticament aquest principi.

Figura 7-10: Concatenació d’Errors d’Amplitud i Pèrdues de Potència relacionades

Així doncs, resulta, relativament senzill, associar les diferents components de les pèrdues de
potència a diferents errors d’amplitud de sortida. La següent taula mostra a mode de resum
les diferents components de les pèrdues totals de potència elèctrica en la cadena
d’amplificació DCI-NPC. En vermell es mostren les components que poden ser considerades
menyspreables.
TAULA 7-1: Taula de relacions entre Errors d’Amplitud i Pèrdues de Potència

PLOSS SOURCE

PLOSS TYPE

LF – RF – CF
PLOSS
(FILTER)

MAGNETIC
CORE

0

PLOSS (MOSFET)
0
PLOSS
(P.STAGE)

PLOSS (CLAMPDIODE)

PLOSS (H.FREQ)
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Per tal de deduir les expressions que permetran el càlcul o l’estimació de les diferents
components de les pèrdues de potència en funció dels errors d’amplitud avaluats en els
Capítols 3, 4 i 5 i expressats com a estimadors en el Capítol – 6, és necessari establir un
mecanisme mitjançant el qual, un error d’amplitud qualsevol, es genera unes pèrdues de
potència a partir del corresponent corrent de càrrega. Per fer-ho, cal tenir en compte quina ha
estat la metodologia que ha permès l’obtenció dels diferents errors d’amplitud. La figura 7-11,
mostra com a partir de l’estimació d’un determinat error d’amplitud, i amb el coneixement del
valor mig del corrent de càrrega real del sistema, és possible estimar el valor mig de les
pèrdues de potència atribuïbles a la font de l’error d’amplitud estimat.

Figura 7-11: Càlcul de les Pèrdues de Potència a partir d’un Error d’Amplitud

A partir de l’esquema mostrar a la figura 7-11, i de l’associació intuïtiva entre les diferents
components de pèrdues de potència i errors d’amplitud, mostrada a la taula 7-1, és possible
plantejar les noves expressions pel càlcul de les pèrdues en funció dels estimadors d’errors
d’amplitud calculats al Capítol – 6.
En el cas de les pèrdues de potència degudes a l’Etapa de Potència, l’esquema de la figura 7-8
pot ser expressat en termes d’Errors d’Amplitud tal i como mostra la figura 7-12.

Figura 7-12: Esquema de les Pèrdues de Potència a l’Etapa de Potència
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Tal i com mostra la figura 7-12, per fer ús dels estimadors dels Errors d’Amplitud necessaris pel
càlcul de les pèrdues de potència en l’Etapa de Potència, és necessari disposar d’alguns
paràmetres o valors d’operació del propi sistema, com poden ser: l’Error d’Amplitud Total del
sistema (εVoTOT), l’índex de modulació (m), Tensió DC del Bus (VDC) i el valor de la impedància
de càrrega (RLOAD).
Tenint en compte la següent adequació:

I l’expressió que defineix el valor mig del corrent sinusoïdal de càrrega en la cadena
d’amplificació:

Es poden plantejar les expressions que permeten el càlcul de les diferents pèrdues en funció
dels diferents errors d’amplitud pel cas dels components MOSFETs i els seus Díodes paràsits.

Vàlida en el cas de treballar amb un valor de Dead-Time o td òptim, calculat mitjançant
l’aproximació:
I tenint en compte que:
Llavors:

Pel Díodes paràsits dels MOSFETs:

Pel cas dels Díodes de fixació del Punt-Mig del DC-Bus, també es poden plantejar les
expressions que permeten el càlcul de les diferents pèrdues en funció dels diferents errors
d’amplitud.
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En el cas de les pèrdues de potència degudes al Filtre de Sortida, l’expressió 7-32 pot ser
expressada en termes d’Errors d’Amplitud tal i como mostra la taula 7-1, amb el que es pot
plantejar l’expressió que permet el càlcul de les pèrdues en funció de l’error d’amplitud pel cas
Filtre de Sortida.

A partir de les expressions (7.35) – (7.44) i mitjançant l’ús de l’expressió (7.34), és possible
calcular les expressions finals que permeten l’estimació de les pèrdues de potència locals en
funció dels diferents valors d’error d’amplitud, estimats mitjançant els models d’estimació del
Capítol – 6. La taula 7.2 mostra les expressions finals pel càlcul de les pèrdues locals de
potència.
TAULA 7-2: Càlcul de les Pèrdues de Potència en funció dels Errors d’Amplitud

POWER LOSSES ESTIMATION

MOSFETs

PLOSS TYPE

CLAMP
DIODEs

POWER STAGE LOSSES

PLOSS SOURCE

FILTER LOSSES
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7.2-4. Càlcul de les Pèrdues de Potència i interrelacions dels Errors εVoX
Uns dels inconvenients i font d’error en els càlculs o estimadors de pèrdues de potència de la
taula 7-2, és el fet de fer servir els estimadors d’error d’amplitud desenvolupats en el Capítol –
6 i deduïts a partir de les avaluacions dels models desenvolupats en els Capítols 3,4 i 5.
Aquests models, i per tant els estimadors d’error, s’han desenvolupat en base a una
metodologia basada en un principi de superposició d’efectes d’error i distorsionant que no és
estrictament certa. És a dir, pel càlcul de les pèrdues de potència, es disposa de eines capaces
d’estimar l’error d’amplitud generat per una determinada font d’error, i per tant, amb el
coneixement del corrent de la càrrega, és possible conèixer les pèrdues de potència que
aquest error de tensió o caiguda, provoquen, però no es disposa d’informació relativa a les
influències o afectacions en les pèrdues de potència quan coexisteixen més d’un error
simultàniament.
És per tant necessari ajustar les expressions de càlcul o estimació de pèrdues de potència
tenint en consideració les possibles afectacions o influencies en el càlcul d’unes pèrdues
determinades, de la resta d’errors d’amplitud de la cadena d’amplificació.
En el Capítol – 3, es va deduir que els errors CAE i COE podien ser expressats en termes de
variació de l’Índex de modulació o +∆m i variació del Dead-Time o +∆td, present al senyal
PWM. Totes les expressions de la taula 7-2 contenen un terme m2 amb el que la seva
dependència o variabilitat en funció de l’índex de modulació, resulta més que evident.
Si es defineix un nou valor per l’índex de modulació, com:

On:

La possible variabilitat en el càlcul de les pèrdues de potència, per l’afectació de l’error
d’amplitud εVoCAE queda inclosa en els estimadors.
Per altra banda, cal analitzar el grau d’afectació que té un increment del valor de Dead-Time
en el càlcul o estimació de les diferents pèrdues de potència, per poder actualitzar i ajustar les
expressions d’estimació de pèrdues incloent-hi els efectes de l’error COE.
Com es pot deduir de les expressions de la taula 7-2, les pèrdues es poden classificar en funció
de si el seu origen és degut a una operació de conducció o de commutació. En el cas de les
pèrdues de potència originades en operació de conducció, el paràmetre principal que hi
intervé és el temps de conducció, o temps durant el qual te lloc l’operació de conducció.
A partir d’aquest raonament, es pot analitzar com influeixen en aquest temps de conducció la
resta d’errors d’amplitud originats per errors fonamentals de temps de pols o PTE.
La figura 7-13, mostra una commutació ideal en pas de OFF ON i com influeixen en la durada
del pols ideal la resta de temps o paràmetres temporals considerats en els Capítols 3,4 i 5 fonts
d’error d’amplitud.
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Figura 7-13: Influència dels Errors d’Amplitud en la reducció del Temps de Conducció

La figura 7-13, mostra un pols ideal de durada tON(IDEAL) el qual, veu retardada la seva posta en
ON per efecte dels temps tdr i tr, i com també veu retardada la seva posta a OFF per efectes
dels temps tdf i tf. Considerant els temps de rise i fall similars i per tant amb efectes de
cancel·lació mútua, s’han de considerar els efectes de la diferència (sempre superior a cero)
dels temps de Delay-rise i Delay-Fall. Aquesta diferencia, sempre positiva, implica un retard en
la posta a OFF del senyal de corrent, i per tant, un allargament del tON o Temps de Conducció.
Aquest increment del Temps de Conducció, es tradueix en un augment de les pèrdues de
potència en conducció en elements com els MOSFETs i RCU del Filtre de Sortida. Aquest
increment pot ser expressat com:

On:

Per altra banda, la figura 7-13, mostra com el pols ideal de durada tON(IDEAL) veu acurtada la seva
durada per l’existència del Dead-Time o td, a aquest valor de Dead-Time se li ha d’afegir
l’increment de Dead-Time originat per l’existència d’error COE en el Modulador, tal que:

Amb el que tenint en compte les expressions (7.46) i (7.48):

La figura 7-13, també mostra com durant la conducció en inversa dels Díodes paràsits dels
MOSFETs i dels Díodes de fixació del Punt-Mig del DC-Bus, la tensió de mig DC-Bus queda
curtcircuitada, (tal i com es va analitzar al Capítol – 5) i el corrent pren, transitòriament, un
valor nul, durant un temps equivalent al temps de recuperació en inversa del Díode o trr.

454

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

Capítol 7. Models d'Estimació d'Eficiències Elèctrica, de Qualitat i de Senyal
Per tant, durant el temps trr, el pols que hauria de mantenir el seu nivell ON, queda en OFF,
efecte equivalent a acurtar el temps de conducció o tON tal que:

Així doncs, proporcionalment, es poden definir els següents errors d’amplitud en el MOSFET i
en el Filtre de Sortida:

Mitjançant l’ús d’aquests nous errors d’amplitud, es podran ajustar i incloure els efectes i
relacions mútues de tots els errors, en el càlcul o estimació de les pèrdues de potència en
conducció del MOSFETs i del Filtre de Sortida.
Les noves expressions actualitzades per l’estimació de les pèrdues de potència en els MOSFETs
queden com:

On s’observa l’aparició dels termes:

Corresponents als ajustos de l’expressió en termes de variació de m degudes a presència
d’error CAE al Modulador i variació del tON i per tant del valor equivalent en εVoRds(ON) deguda a
la presència d’error COE, i als efectes dels valors de trrD, trrM, tdrf i td. La resta d’expressions
queden tal com:

Les expressions per l’estimació de les pèrdues de potència en els Díodes paràsits dels
MOSFETs:
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Les expressions per l’estimació de les pèrdues de potència en els Díodes de fixació del PuntMig del DC-Bus queden com:

L’expressió per l’estimació de les pèrdues de potència en el Filtre de Sortida queda com:

A partir d’aquestes expressions, en l’apartat 7.5 d’aquest Capítol, classificaran i presentaran,
segons el model de nivell de la cadena de disseny, producció i consum, les expressions
bàsiques d’estimació de les eficiències elèctriques fonamentals corresponents a cada font de
generació d’error.
Aquestes expressions, conformaran l’eina més útil i complerta, en quant a informació sobre
eficiència elèctrica d’un sistema d’amplificació DCI-NPC, amb la que es pot treballar en els
diferents nivells dintre dels diferents nivells.
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7.3- Eficiència de Qualitat (ηQ) en Amplificadors DCI-NPC
7.3-1. Introducció
Es defineix Eficiència de Qualitat com a ηQ on en % aquest valor, expressa la proporció de
distorsió harmònica o contingut harmònic existent en un senyal, respecte a la magnitud del
senyal fonamental amplificat. En base a aquesta definició, és pot utilitzar el paràmetre de
qualitat de senyal THD i la seva expressió, com a valor d’Eficiència de Qualitat. Tenint en
compte la no linealitat de l’operació de càlcul del THD d’un senyal, es dóna que:

Amb:

Pel que, tot i no poder-se considerar normatiu el paràmetre εTHDx, els seus valors, donen
informació qualitativa de la qualitat del senyal en diferents punts del sistema, a partir d’una
avaluació quantitativa molt més estricta que el valor THD normatiu.
És, però, necessari normalitzar el valor de εTHDx per poder-lo expressar en termes normatius
de THD o Eficiència de Qualitat. Aquesta normalització es basa en l’ús d’un Factor de Correcció
o FdCηQ tal que:

On:

I tenint en compte que el valor del εTHDTOTAL s’obté de la següent expressió:

Pel càlcul del valor total de THD normatiu, segons la normativa i els estàndards, l’expressió a
utilitzar és:

On el denominador representa el senyal de sortida real o senyal ideal de sortida menys l’error
d’amplitud acumulat al llarg de tota la cadena d’amplificació. Aquest Error acumulat, expressat
en termes de εVoX, s’obté com:
∔

∔

On la concatenació de diferents proporcions de pèrdues de tensió, obeeix a l’expressió:
∔
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I l’expressió en Volts de l’error ve donada per:

Per tal d’avaluar les diferents fonts de distorsió o afectació a l’Eficiència de Qualitat en la
cadena d’amplificació d’una topologia DCI-NPC, és necessari analitzar i localitzar, quins són els
diferents subsistemes de la cadena d’amplificació que presenten nivells de distorsió o
afectació a la qualitat del senyal.
En una cadena d’amplificació commutada genèrica, inclosa la topologia DCI-NPC, existeix un
camí de propagació del senyal de so, que a mesura que és afectat pels diferents sub-sistemes,
veu incrementat el seu nivell de distorsió o la presència de contingut harmònic en banda útil.
La figura 7-14 mostra el camí de propagació del senyal de so i les diferents afectacions de
l’Eficiència de Qualitat.

Figura 7-14: Propagació del Senyal i aportacions Distorsionants a la Cadena d’Amplificació

Les operacions pròpies de cada un dels quatre diferents sub-sistemes que composen la cadena
d’amplificació, afegeixen contingut harmònic al senyal de so propagat, i per tant, afecten,
incrementant el valor d’Eficiència de Qualitat (ηQ) o THDTOTAL
Tenint en compte les conclusions de l’apartat 6.3 del Capítol – 6, on s’estudia el grau
d’afectació de cada una de les diferents fonts de distorsió i es determina quines poden ser
considerades menyspreables, les aportacions distorsionants de la Font d’Alimentació poden
ser considerades menyspreables, al queda fora, aquest sub-sistema dels estudis realitzats en
aquesta Tesis i considerar-se ideal.
Per altra banda, són moltes les fonts fonamentals de distorsió, incloses en l’Etapa de Potència,
Modulador i Filtre, que també poden ser considerades menyspreables o nul·les. La figura 7-15
mostra l’esquema d’aportacions distorsionants o fonts fonamentals de distorsió que seran
considerades en aquest capítol.
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Figura 7-15: Propagació del Senyal i aportacions Distorsionants del Sistema

Segons l’esquema mostrat a la figura 7-15, és possible calcular, per cada sub-sistema, la seva
aportació en quant a εTHDX i per tant, també, en termes de THDX o de ηQ.
Les diferents expressions que permeten el càlcul de l’Eficiència de Qualitat per cada un dels
sub-sistemes, són:

Amb el que el valor total d’Eficiència de Qualitat o THDTOTAL també pot ser expressat com:
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7.3-2. Càlcul de les Eficiències de Qualitat (ηQ) Locals
Atenent a les consideracions fetes en el Capítol – 6, i a l’esquema de la figura 7-15, són tres els
sub-sistemes amb capacitat d’afectació distorsionant al senyal propagat a través de la cadena
d’amplificació. A partir dels estudis realitzats en els Capítols 3, 4 i 5, és possible localitzar les
fonts i mecanismes fonamentals de generació de distorsió, presents en cada un dels tres subsistemes.
El sub-sistema de l’Etapa de Potència, presenta 6 fonts de distorsió o mecanismes d’afectació
distorsionant, i per tant, es poden calcular 6 diferents Eficiències de Qualitat que sumades,
composen l’Eficiència de Qualitat de l’Etapa de Potència, tal com:

On:

El sub-sistema del Modulador, presenta 2 fonts de distorsió o mecanismes d’afectació
distorsionant, i per tant, es poden calcular 2 diferents Eficiències de Qualitat que sumades,
composen l’Eficiència de Qualitat del Modulador, tal com:

On:

El sub-sistema del Filtre, presenta una font de distorsió o mecanisme d’afectació distorsionant
que pot ser expressat com a una Eficiència de Qualitat tal que:
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7.4- Eficiència de Senyal (ηS) en Amplificadors DCI-NPC
7.4-1. Introducció
Es defineix Eficiència de Senyal en aquesta Tesis com a ηS, on en %, aquest valor expressa la
proporció de senyal, respecte a la magnitud ideal del senyal de sortida, que no es veu
atenuada pels diferents errors d’Amplitud o caigudes de tensió que apareixen en la cadena
d’amplificació. Basant-se en la seva definició, l’Eficiència de Senyal pot ser expressada com:

On el valor total acumulat d’Error d’Amplitud ve expressat en valor absolut o Volts tal com:

Així, doncs, a partir del valor total d’Error d’Amplitud, també es pot calcular l’Eficiència de
Senyal del sistema com:

Per tal de calcular el valor total d’Error d’Amplitud o l’Eficiència de Senyal total del sistema, és
necessari analitzar quins sub-sistemes de la cadena d’amplificació participen en la generació
d’Errors d’Amplitud. La figura 7-16 mostra l’esquema de la cadena d’amplificació de so amb el
camí de propagació del senyal i les diferents aportacions existents, en forma d’Error
d’Amplitud.

Figura 7-16: Aportacións d’Error d’Amplitud al Senyal

A partir de l’esquema d ela figura 7-16, i les conclusions extretes dels Capítols 3,4,5 i 6, es pot
descartar el sub-sistema de la Font d’Alimentació per tractar-se d’un element que en aquesta
Tesis ha estat considerada ideal. Per altra banda, algunes de les fonts o mecanismes de
generació d’Error d’Amplitud, inclosos en els sub-sistemes de l’Etapa de Potència, Filtre i
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Modulador, han estat considerats menyspreables en quant a la magnitud de l’error generat i
per tant, tampoc seran considerats en aquest apartat.
Tenint en compte que el valor total d’Error d’Amplitud s’obté a partir de la suma concatenada
dels diferents valors totals locals d’error d’amplitud de cada sub-sistema (Etapa de Potència,
Filtre, Modulador), tal i com indica la següent expressió:
∔

∔

On:
∔
Per altra banda, es pot afirmar que:

Sempre que siguin conegudes les diferents Eficiències de Senyal locals.

7.4-2. Càlcul de les Eficiències de Senyal (ηS) Locals
En base a les consideracions fetes en el Capítol – 6, i a l’esquema de la figura 7-15, són tres els
sub-sistemes amb capacitat d’afectació al senyal propagat a través de la cadena d’amplificació.
A partir dels estudis realitzats en els Capítols 3, 4 i 5, és possible localitzar les fonts i
mecanismes fonamentals de generació d’Error d’Amplitud, presents en cada un dels tres subsistemes.
El sub-sistema de l’Etapa de Potència, presenta 6 fonts d’error o mecanismes d’afectació a
l’Amplitud del senyal, i per tant, es poden calcular 6 diferents Eficiències de Senyal que
sumades, composen l’Eficiència de Senyal de l’Etapa de Potència, tal com:

Amb el que es pot calcular l’Eficiència de Senyal de l’Etapa de Potència mitjançant:

El valor total d’Error d’Amplitud de l’Etapa de Potència, pot ser calculat mitjançant una suma
lineal dels diferents Errors d’Amplitud, degut al fet de que tots els mecanismes de generació
d’Error d’Amplitud de l’Etapa de Potència, actuen a l’hora, i per tant, el procés d’afectació i
d’atenuació del senyal de sortida, te lloc en paral·lel.
El sub-sistema del Modulador, presenta 2 fonts d’Error o mecanismes d’afectació de l’Amplitud
del senyal, i per tant, es poden calcular 2 diferents Eficiències de Senyal que sumades,
composen l’Eficiència de Senyal del Modulador, tal com:
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Amb el que es pot calcular l’Eficiència de Senyal del Modulador mitjançant:

El valor total d’Error d’Amplitud del Modulador, pot ser calculat mitjançant una suma lineal
dels diferents Errors d’Amplitud, degut al fet de que tots els mecanismes de generació d’Error
d’Amplitud del Modulador, al igual que en l’Etapa de Potència, també actuen a l’hora, i per
tant, el procés d’afectació i d’atenuació del senyal de sortida, te lloc en paral·lel.
El sub-sistema del Filtre, presenta una font d’Error o mecanisme d’afectació de l’Amplitud del
senyal que pot ser expressat com a una Eficiència de Senyal tal que:

Amb el que es pot calcular l’Eficiència de Senyal del Filtre mitjançant:

A partir de la suma lineal dels diferents valors locals totals dels Errors d’Amplitud, es pot
calcular un pseudo-valor total de l’Error d’Amplitud. Aquest pseudo-valor total, contindrà les
aportacions de cada sub-sistema de forma proporcional. Aquest valor, s’obté mitjançant la
següent expressió:

A partir d’aquest valor, obtingut mitjançant una operació lineal, es pot calculat un Factor de
Correcció per tal de poder tractar, calcular i expressar, amb la correcta proporcionalitat, les
Eficiències de Senyal de cada mecanisme de generació d’Error d’Amplitud. Aquest Factor de
Correcció es pot expressar com:

I l’expressió genèrica pel càlcul de l’Eficiència de Senyal de les diferents fonts fonamentals
d’Error d’Amplitud es mostra a continuació com:

A partir d’aquesta expressió, i amb les Eficiències resultants del seu ús, es pot calculat
l’Eficiència de Senyal Total del sistema com la suma lineal de les diferents Eficiències de Senyal
de cada un dels mecanismes fonamentals de generació d’Error d’Amplitud, tal i com mostra la
següent expressió:

Així, les diferents Eficiències de Senyal, corresponents als mecanismes fonamentals de
generació d’Error, continguts al Modulador, es presenten a continuació:
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Les Eficiències de Senyal, corresponents als mecanismes fonamentals de generació d’Error,
continguts a l’Etapa de Potència es poden expressar com:

L’Eficiència de Senyal, corresponent als mecanismes fonamentals de generació d’Error,
continguts al Filtre s’expressa com:
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7.5- Eficiències Elèctrica, de Qualitat i de Senyal en el Model de Nivells
Les diferents Eficiències presentades en aquest Capítol, i per tant les seves expressions
d’estimació, poden ser classificades segons la seva utilitat i la globalitat del seu abast. Així
doncs, i en base a el model de nivells dintre de la cadena de producció presentat a l’apartat
6.1, en aquest apartat, es classificaran les expressions resultants dels d’apartats 7.2, 7.3 i 7.4
segons la informació que proporcionen i el grau d’utilitat d’aquesta en els tres diferents
nivells.

7.5-1. Eficiències Elèctrica, de Senyal i de Qualitat en el Nivell – III
En aquest nivell, el resultat de la informació manegada ha de ser presentada en forma de
component constructiu, és a dir, aquesta informació ha de servir per poder decidir, o
seleccionar un component de entre una varietat, i aquesta decisió ha de estar basada en les
diferents Eficiències que aquest component pot aportar un cop formi part de l’equip complert.
Les dades amb les que es treballa en aquest nivell han de permetre estimacions d’Eficiències
específiques, locals i totals, per tant és en el nivell de disseny i ajust on es disposarà de les
expressions més bàsiques i més específiques, proporcionant aquestes el major nombre de
informació de tota la cadena de producció.
La taula 7-3 mostra les diferents Eficiències Elèctriques (Específiques, locals i totals), que
s’utilitzen en aquest Nivell – III.
TAULA 7-3: Paràmetres d’Eficiència Elèctrica utilitzats al Nivell - III

La taula 7-4 mostra les diferents Eficiències de Qualitat (Específiques, locals i totals), que
s’utilitzen en aquest Nivell – III.
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TAULA 7-4: Paràmetres d’Eficiència de Qualitat utilitzats al Nivell - III

La taula 7-5 mostra les diferents Eficiències de Senyal (Específiques, locals i totals), que
s’utilitzen en aquest Nivell – III.
TAULA 7-5: Paràmetres d’Eficiència de Senyal utilitzats al Nivell - III

7.5-2. Eficiències Elèctrica, de Senyal i de Qualitat en el Nivell – II
En aquest nivell, el resultat de la informació manegada ha de ser presentada en forma de subsistema, és a dir, aquesta informació ha de servir per poder decidir quina part diferenciada del
sistema ha de ser revisada, ajustada o reparada.
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En el procés, aquesta part pot ser substituïda i l’equip complert pot ser posat a la venda
mentre es repara la part que no acomplia els criteris de qualitat fixats pel procés productiu o
que presentava alguna avaria. La taula 7-6 mostra les diferents Eficiències Elèctriques
(Específiques, locals i totals), que s’utilitzen en aquest Nivell – II.
TAULA 7-6: Paràmetres d’Eficiència Elèctrica utilitzats al Nivell - II

-

-

-

La taula 7-7 mostra les diferents Eficiències de Senyal (Específiques, locals i totals), que
s’utilitzen en aquest Nivell – II
TAULA 7-7: Paràmetres d’Eficiència de Senyal utilitzats al Nivell - II

-

-

-

-

La taula 7-8 mostra les diferents Eficiències de Qualitat (Específiques, locals i totals), que
s’utilitzen en aquest Nivell – II

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

467

Capítol 7. Models d'Estimació d'Eficiències Elèctrica, de Qualitat i de Senyal
TAULA 7-8: Paràmetres d’Eficiència de Qualitat utilitzats al Nivell - II

-

-

-

-

7.5-3. Eficiències Elèctrica, de Senyal i de Qualitat en el Nivell - I
El nivell Comercial i de Consum (Nivell-I) es caracteritzava per contenir els processos i tasques
de Oferta i Demanda en base a unes Prestacions del producte i un determinat grau d’exigència
per part del client. En aquest nivell, el resultat de la informació manegada ha de ser
presentada en forma característiques o prestacions del sistema complert, és a dir, aquesta
informació ha de servir per poder convèncer en un procés de venta de la superioritat del
producte respecte la competència. Per suposat, els valors o factors de mèrit han de acomplir
tots els requisits, no tant sols establerts pel procés productiu, si no que també els imposats
per normatives, estàndards o recomanacions del sector. La taula 7-9 mostra les diferents
Eficiències que s’utilitzen en aquest Nivell – I
TAULA 7-9: Paràmetres d’Eficiència utilitzats al Nivell - I
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7.6- Conclusions del Capítol 7
En aquest Capítol, es defineixen i presenten dos paràmetres o factors de mèrit normatius o
inclosos en les recomanacions normatives i estàndards, com són l’Eficiència Elèctrica i
l’Eficiència de Qualitat o THD. Per complementar la informació que proporcionen aquests dos
paràmetres normatius, es proposa l’ús d’un tercer paràmetre anomenat Eficiència de Senyal,
que quantifica i qualifica l’ integritat del senyal de sortida de l’amplificador. Aquest tercer
paràmetre resulta d’utilitat a l’hora de calcular altres paràmetres normatius, com pot ser el
SNR.


Per tal d’optimitzar el disseny de sistemes d’amplificació DCI-NPC, sota condicions
normatives, s’han proposat noves expressions per al càlcul de les Eficiències de Senyal,
Qualitat i Elèctrica. Aquestes noves expressions, han estat calculades a partir dels
estimadors dels factors de mèrit propis εVoX i εTHDX d’aquesta Tesis.



A partir dels estimadors d’Errors d’Amplitud i Errors de Distorsió, s’han desenvolupat
expressions pel càlcul de les diferents eficiències, tant a nivell Específic, com Local o
Total.



Les diferents expressions que permeten el càlcul de les eficiències, han estat
classificades en base al seu ús i a la informació que poden aportar, en els diferents
nivells del Model de Nivells de la cadena de Disseny, Producció i Consum.
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Capítol 8.
Validació Experimental dels
Models d'Estimació d'Errors i
Eficiències (εVO, εTHD i ηe, ηs, ηQ)
En aquest Capítol es presenta el SeUpt experimental dissenyat i desenvolupat per validar,
experimentalment els diferents Models d'Estimació d'Errors d'Amplitud i Distorsió. A partir de
la validació inicial, i mitjançant l'ús dels models de estimació, com a eines de pre-disseny, es
disssenya i desenvolupa, amb la colaboració de l'Empresa OPTIMUS, un prototipus industrial
d'Amplificador DCI-NPC. Mitjançant el test d'aquest amplificador, es validen els diferents
Models d'Estimació de les Eficiències de Senyal, Qualitat i Elèctrica.

Continguts
8.

VALIDACIÓ EXPERIMENTAL DELS MODELS D'ESTIMACIÓ D'ERRORS I EFICIÈNCIES
8.1- Introducció
8.2- Validació Experimental dels Models d'Estimació d'Errors d'Amplitud i Distorsions
8.3- Validació Experimental dels Models d'Estimació i d'Eficiències
8.4- Conclusions
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Els mecanismes de generació d'Error, tant d'Amplitud com de Distorsió, presents en la
topologia DCI-NPC presentada i analitzada al Capítol - 2, han estat presentats, estudiats,
modelats i analitzats al llarg dels Capítols 3, 4 i 5. A partir d'aquets models, s'han proposat, al
Capítol - 6, les diferents expressions matemàtiques que permeten l'estimació dels valors
d'error εTHDX i εVoX (presentats com a Factors de Mèrit propis d'aquesta Tesis). A partir
d'aquests Factors de Mèrit i dels seus estimadors, al Capítol - 7, s'han presentat les diferents
eficiències existents en un sistema o cadena d'amplificació commutada, com són: l’Eficiència,
la Qualitat o THD, l’Eficiència de Senyal, totes tres, directament expressables com a Factors de
Mèrit Normatius. Aquestes Eficiències han estat presentades, analitzades y expressades
matemàticament a partir dels errors d'amplitud i distorsió.
Per tal de validar els diferents models dels mecanismes de generació d'error existents en la
topologia DCI-NPC, presentats en aquesta Tesis, així com les diferents expressions d'estimació
dels Errors εTHDX i εVoX, presentats al Capítol - 6, i d'estimació de les diferents Eficiències,
presentades al Capítol - 7, és necessari l'ús d'un sistema o cadena d'amplificació DCI-NPC
experimental. Aquest hardware, ha d'esser dissenyat i dimensionat per treballar en tots els
ventalls de valors paramètrics que han estat utilitzats per la caracterització i modelat de la
topologia mitjançant simulacions als Capítols 2, 3, 4 i 5. Aquesta flexibilitat paramètrica implica
el disseny en etapes separades d'un Modulador, Etapa de potència i Filtre. A més, cada una de
les diferents etapes, haurà de contemplar la possibilitat de treballar sota diferents condicions
paramètriques i amb diferents components electrònics comercials.
Aquest Capítol - 8, es composa de 3 grans blocs. En el primer d'ells, es presenten les
especificacions de disseny del sistema experimental de validació, prestacions objectiu i els
dissenys finals del Filtre, Etapa de Potència i Modulador, així com de la resta de dissenys
hardware auxiliars i instrumentació (mesura, fonts de potència, etc...) utilitzats en el procés de
validació experimental.
En el segon bloc es presenten els diferents experiments i mesures realitzats per tal de validar,
mitjançant comparació amb els models analítics presentats al Capítol - 6, la metodologia,
concepció i càlcul dels models dels diferents mecanismes de generació d'errors d'Amplitud i
Distorsió estudiats als Capítols 3, 4 i 5.
A partir de la validació experimental dels models d'estimació d'errors, en el tercer bloc
d'aquest capítol, es dissenyarà i implementarà indústrialment, la configuració (valors
d'operació, paràmetres, components), més òptima (menor Errors d'Amplitud i Distorsió) pel
sistema experimental d'amplificació DCI-NPC. A partir d'aquest sistema d'Amplificació DCINPC, es presentarà el protocol de mesures i experiments necessaris per la posterior validació
experimental dels models d'estimació teòrica dels factors de mèrit normatius o eficiències
elèctriques, de qualitat i de senyal.
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8.1- Introducció
Per tal de poder validar experimentalment els mecanismes fonamentals de generació d'errors
d'Amplitud i Distorsió de la cadena d'Amplificació basada en la Topologia DCI-NPC Full-Bridge,
és necessari el disseny i implementació d'una cadena d'amplificació DCI-NPC modular
(Modulador, Etapa de Potència i Filtre). Amb aquesta filosofia modular, es pretén la
compartimentació dels diferents fenòmens EMI d'afectació mútua.
El sistema experimental ha de presentar una correcta operació dintre de tots els ventalls de
valors paramètrics utilitzats en les simulacions dels Capítols 3, 4 i 5. Aquesta prestació és
absolutament necessària per tal de poder establir una comparació entre els resultats
experimentals i de simulació o d'estimació a partir dels models presentats als Capítols 6 i 7.
Tant el Modulador, com l'etapa de potència i filtre, hauran d'esser dissenyats tenint en compte
la possibilitat de variació, tant de components electrònics comercials, com de paràmetres com
freqüències de treball, amplituds, fases, dinàmiques o temps, etc...
En els següents apartats es presenten els dissenys i les característiques de cada una de les
parts implicades en la cadena d'amplificació DCI-NPC experimental de validació.

8.1-1. Esquema del Setup Experimental
En base a les especificacions funcionals presentades en l'apartat 8.1, l'esquema genèric del
sistema experimental d'amplificació DCI-NPC, dissenyat i implementat al laboratori per la
validació experimental dels models d'estimació d'errors i eficiències, es mostra a la figura 8-1.

Figura 8-1: Esquema General del Setup Experimental
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Aquest esquema presenta 7 unitats operacionalment diferenciades. Aquestes són:
- Font de Senyal: Font de senyal elèctric Tonal o Politonal d'amplitud i freqüència variable
(generador de funcions), també ha de poder actuar com a font de senyal, qualsevol
sistema reproductor d'àudio amb sortida en format "Line".

- Modulador SPWM DCI-NPC Full-Bridge: Sistema modulador SPWM de 5 Nivells per un
amplificador DCI-NPC en operació Full-Bridge. Aquest Modulador pot esser implementat
mitjançant Hardware analògic o plataforma digitals tal com Microcontrolador, DSP,
CPLD o FPGA. El Modulador proporcionarà 8 senyals PWM en format TTL (una per cada
element commutador de la topologia DCI-NPC Full-Bridge).

- Interface de Fibra Òptica: Aquesta interface recull els 8 senyals PWM de sortida del
modulador en nivells elèctrics TTL i els transmet òpticament fins les entrades dels
Optodrivers de l'Etapa de Potència. Mitjançant aquest aïllament òptic, s'obté la
compartimentació EMI dels diferents sub-sistemes (Modulador - Etapa de Potència), i
s'assegura una protecció del sistema de control en front problemes en l'etapa de
potència.

- Etapa de Potència DCI-NPC Full-Bridge: L'Etapa de Potència es composa de dos unitats
hardware funcionalment diferenciades, la primera és el circuit d'alimentació dels
drivers. Aquests circuits es composen d'una font d'alimentació principal que supleix a les
8 fonts d'alimentació de Driver (una font per cada driver). La segona unitat hardware, es
composa de l'etapa de potència pròpiament dita; elements commutadors, díodes de
fixació, optodrivers, circuits de porta, snubbers, connectors de sortida, receptors de
fibra òptica, etc...
- Font d'Alimentació i DC-BUS: La font d'alimentació és l'element subministrador de potència
per l'amplificació. Es composa de dues fonts en operació sèrie, configurades per
subministrar al DC-BUS una tripla de tensions +VDC / 0 / -VDC. Aquest DC-BUS es composa
d'una bateria de condensadors en sèrie amb punt mig accessible. Aquesta bateria de
condensadors es composa d'una primera dupla-sèrie de condensadors electrolítics d'alta
capacitat, i una dupla en paral·lel de condensadors MKP d'alta dinàmica de resposta.

- Filtre LC de Sortida: La unitat hardware de filtrat de sortida es composa d'un doble circuit
filtre LC en configuració Full-Bridge.

- Càrregues Elèctriques, Acústiques i transformador de 100V: Per tal de validar l'operació de
l'Amplificador DCI-NPC en aplicacions PA i de So distribuït, s'aplica a la sortida del filtre
un transformador de Línea de 100Vrms d'adaptació d'impedàncies. L'ús d'aquest
transformador ve marcat per la normativa europea i asiàtica d'aplicacions de So
distribuït ( pel cas dels EEUU, la normativa marca un Transformador de Línea de 70V).
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8.1-2. Setup Experimental
8.1-2.1.

Font de Senyal: Àudio (20Hz-20kHz) i Senyal Monotonal (1kHz)

Per realitzar les proves i tests de validació dels models d'estimació d'errors d'amplitud i
distorsió, i d'estimació de les diferents eficiències, són necessaris dos tipus de font de senyal.
En primer lloc, per reproduir les condicions de simulació dels capítols 3,4 i 5 i l'operació FullBridge DCI-NPC presentada al Capítol - 2, es necessari disposar d'una font de senyals monotonals de freqüència variable dintre del rang 20Hz - 20kHz amb capacitat de proporcionar
tensions de senyal de 0V - 2.12VRMS (3VPEAK). En el cas del setup experimental implementat al
laboratori, s'ha optat per un Generador de Funcions Arbitraries Agilent 33210A LXI del tipus
mostrat a la figura 8-2 (Esquerra).
Per tal de avaluar la resposta acústica real del sistema sota condicions nominals d'operació, és
necessari disposar d'una font de senyal Poli-tonal o d'Àudio (Musical - Veu). En el cas del setup
experimental implementat al laboratori, s'ha optat per un reproductor mp3 Energy Sistem
4108 amb sortida LINE del tipus mostrat a la figura 8-2 (Dreta).
Font de Senyals Mono-Tonals

Font de Senyals Poli-Tonals (Música - Veu)

Agilent 33210A LXI-10MHz
mp3 Energy Sistem 4108
Figura 8-2: Font de Senyals Mono-Tonals i Poli-Tonals

8.1-2.2.

Modulador SPWM 5N DCI-NPC

La funció del Modulador SPWM de 5 Nivells DCI-NPC en operació Full-Bridge és la de
proporcionar 8 senyals PWM (un senyal per cada element commutador) a partir d'un senyal
analògic de so. En el cas del Setup experimental implementat, s'han dissenyat i implementat
dos Moduladors amb característiques i tecnologies diferents.
El primer Modulador, ha estat dissenyat i implementat mitjançant hardware 100% analògic.
Aquest Modulador té com a característiques principals la seva capacitat de treballar a diferents
freqüències de portadora fSW, diferents valors de Dead-Time Td i permet la variació analògica
de l'ïndex de Modulació m, tal i com mostra la taula 8-1.
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TAULA 8-1: Paràmetres Controlables del Modulador Analògic

PARAMETER
VIN
m
FSW
Td

VARIABILITY
0V - 3.5V
1 - 0.2
100kHz - 400kHz
5ns - 100ns

La figura 8-2 mostra una imatge del Hardware corresponent al Modulador Analògic SPWM 5N
DCI-NPC .

Figura 8-2: Modulador Analògic SPWM de 5 Nivells DCI-NPC

El segon Modulador, ha estat dissenyat i implementat mitjançant hardware analògic i digital.
El hardware analògic realitza les comparacions entre portadores i moduladora, però aquests
senyals portadora, són generats digitalment mitjançant un dispositiu FPGA.
Aquest dispositiu digital, és també el responsable de generar els temps morts o Dead-Times.
Aquest modulador ha estat dissenyat a partir de les funcionalitats del modulador analògic,
però amb l'objectiu de poder emular els diferents errors existents en un modulador SPWM
DCI-NPC. Per aquest motiu, ha estat necessari implementar algunes noves prestacions i
característiques funcionals mitjançant l'ús d'un dispositiu FPGA.
El seu disseny i implementació s'ha realitzat amb la col·laboració de l'Empresa OPTIMUS,
ubicada a Girona, referent estatal en el mercat d'Equips de So Distribuït i Megafonia
Aquest Modulador Híbrid (Analògic - Digital) té com a característiques principals la seva
capacitat de treballar a diferents freqüències de portadora fSW, diferents valors de Dead-Time
Td i permet la variació analògica de l'ïndex de Modulació m, i la generació controlada de
diferents valors d'errors CAE, COE i CPE, tal i com mostra la taula 8-2.
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TAULA 8-2: Paràmetres Controlables del Modulador Híbrid (MCIA-OPTIMUS)

PARAMETER
VIN
m
FSW
Td
CAE
COE
CPE

VARIABILITY
0V - 3.5V
1.1 - 0.1
100kHz - 400kHz
5ns - 50ns
0% - 30%
0% - 30%
0% - 50%

La figura 8-3 mostra una imatge del Hardware corresponent al Modulador Híbrid SPWM 5N
DCI-NPC .

Figura 8-3: Modulador Analògic SPWM de 5 Nivells DCI-NPC

8.1-2.3.

8.1-2.3. Interface Fibra Òptica

Per tal de mantenir separades i aïllades elèctricament les unitats de Modulació de l'Etapa de
Potència, s'ha dissenyat i implementat una interface de transmissió òptica dels 8 senyals PWM.
Aquesta interface consta d'un hardware d'emissió òptica, que transforma els 8 senyals PWM
TTL en 8 canals òptics, 8 canals de Fibra Òptica de 1m de longitud i 8 receptors òptics que
transformen els senyals PWM òptics en senyals PWM TTL. La taula 8-3 mostra les
característiques principals de la interface òptica.
TAULA 8-3: Models i Característiques dels Emissors i Receptors de F. Òptica

RECEIVER
EMITTER

Model
AVAGO SFH551-1V
AVAGO SFH756-V

Data Range
5Mbs
10Mbs

WaweLenght
700nm
660nm

La figura 8-4 mostra el Disseny LayOut i Hardware implementat de la Interface Òptica.
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Figura 8-4 : Disseny i Implementació de la Interface de F. Òptica

8.1-2.4.

Etapa de Potència DCI-NPC

En els Capítols 3,4 i 5 han estat avaluats els valors d'Error d'Amplitud i Distorsió en funció de
diferents paràmetres constructius o constitutius de les diferents tecnologies electròniques i de
commutació seleccionades per la construcció d'una cadena d'amplificació DCI-NPC.
Per tal de poder validar experimentalment les diferents simulacions realitzades i els models
d'estimació d'errors i eficiències presentats en aquesta Tesis, és necessari que hardware
electrònic que composa l'etapa de potència, pugui operar sota tot el ventall de valors dels
diferents paràmetres estudiats en els Capítols 3,4 i 5.
Per fer-ho, s'han dissenyat diferents etapes de potència, clòniques en quant al seu LayOut i
característiques constructives, però amb la capacitat de allotjar diferents tecnologies de
commutació MOSFET (TO-220 o TO247) així com diferents tecnologies de Díode, Drivers,
Circuits de Porta, Xarxes Snubber, etc...
A partir dels estudis, models i simulacions dels Capítols 3,4 i 5, es poden fixar com a
especificacions de disseny o prestacions objectiu d'operació de l'Etapa de Potència a dissenyar
i implementar per les proves experimentals de validació, les presentades a la taula 8-4.
TAULA 8-4: Especificacions de Disseny de l'Etapa de Potència DCI-NPC

VDC [MAX]

FSW [MAX]

BW

POUT [MAX]

IMOS [MAX]

300V

400kHz

20Hz - 20kHz

2kW

15A

VGS
VGS (ON) --> 0V to +15V
VGS (OFF) --> 0V to -15V

Rg
0Ω to 50Ω

A més, l'etapa de potència té en compte els següents requisits de disseny:
-

Disposar de la possibilitat d'afegir circuits Snubbers RC per cada un dels 8
commutadors.
No disposar d'un DC-BUS integrat en el circuit. El DC-BUS serà implementat a part dels
circuits de l'Etapa de Potència.
El disseny ha de seguir les propostes d'Equalització RLC paràsita del LayOut
presentades a l'apartat 5.3-2 del Capítol 5.
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-

Capacitat d'allotjar commutadors MOSFET amb encapsulat TO-220 i TO-247
Possibilitat de cancel·lar el Díode de lliure circulació paràsit dels MOSFET mitjançant
l'ús d'una dupla de Díodes Antisèrie - Antiparal·lel.

Per tal de facilitar i donar practicitat als diferents protocols experimentals i proves, s'ha optat
per dissenyar i implementar una única unitat de circuit de fonts d'alimentació pels circuits
driver de cada commutador.
Amb aquesta filosofia, el sistema de potència o Etapa de Potència, consta de dos targes de
circuit imprès. La primera d'elles amb les fonts d'alimentació necessàries per l'alimentació dels
sistemes de mesura, llògica i optoreceptors i un conjunt de fonts d'alimentació pels 8 circuits
driver.
Les figures 8-5 i 8-6 mostren, respectivament, el disseny LayOut i la tarja implementada de
fonts d'alimentació.

Figura 8-5: Disseny del Circuit de Fonts d'Alimentació de l'Etapa de Potència

Figura 8-6: Implementació del Circuit de Fonts d'Alimentació de l'Etapa de Potència

Les principals característiques de la tarja de Fonts d'Alimentació de l'Etapa de Potència es
mostren en la taula 8-5.
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TAULA 8-5: Característiques de les Fonts d'Alimentació de l'Etapa de Potència

Power
Supply
Primary
Sensors
Drivers
Logic

Number
of P.Ss
1
1
8
1

Type

VIN

VOUT [VDC]

IOUT(MAX)

TXL035-24S
TEN5-2423
TEN5-2423
TEN5-2411

220VAC
18VDC-36VDC
18VDC-36VDC
18VDC-36VDC

24
+15/0/-15
+15/0/-15
5

1500mA
±200mA
±200mA
1000mA

La segona tarja dissenyada, és l'Etapa de Potència pròpiament dita. Aquesta tarja conté,
principalment els elements commutadors (MOSFETS i Díodes) en disposició topològica DCINPC Full-Bridge Equalitzada, els drivers d'atac i circuits de porta independent per cada un dels
elements commutadors, els circuits optoreceptors de Fibra Òptica amb els senyals PWM, els
footprints necessaris per d'inserció de circuits snubbers i díodes de cancel·lació dels díodes
paràsits de lliure circulació.
Aquest disseny o LayOut de l'Etapa de Potència, permet a més, la variació dels valors de
resistència de porta Rg(ON) i Rg(OFF), així com la variació dels valors de tensió VGS (ON) i VGS (OFF),
variació necessària en el cas de la permutació dels dispositius MOSFET basats en Silici (Si) per
dispositius MOSFET basats en tecnologies de Carbur de Silici (SiC). Les figures 8-7, 8-8 i 8-9
mostren, respectivament, el disseny LayOut i la tarja implementada de l'Etapa de Potència
amb dispositius MOSFET Si i SiC.

Figura 8-7: Disseny del Circuit de l'Etapa de Potència
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Figura 8-8: Circuit de l'Etapa de Potència amb Dispositius MOSFET Si

Figura 8-9: Circuit de l'Etapa de Potència amb Dispositius MOSFET SiC

8.1-2.5.

DC-BUS

El Circuit Capacitiu corresponent al DC-BUS ha estat implementat a part de les targes de
l'Etapa de Potència per tal de poder optimitzar el seu valor i resposta dinàmica mitjançant l'ús
de diferents valors i tecnologies de condensadors. Finalment, el DC-BUS implementat i utilitzat
en les proves de validació experimental és el mostrat en la figura 8-10.

Figura 8-10: Circuit Capacitiu del DC-BUS implementat

El DC-BUS implementat consta d'una bateria de condensador de dinàmica de resposta
diferent. En primer lloc, s'ha optat per l'ús de condensadors electrolítics d'alta capacitat per
tal de filtrar i suplir les dinàmiques més lentes (Baixes freqüències) i més energètiques
(demanda de pics d'alta corrent). La figura 8-11 mostra els condensadors electrolítics utilitzats.
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Figura 8-11: Circuit DC-BUS de Baixa Freqüència

En paral·lel als condensadors d'alta capacitat i dinàmica de baixa freqüència, s'han utilitzat
condensadors de tecnologia MKP d'alta dinàmica de resposta a les altes freqüències. La figura
8-12 mostra els condensadors MKP utilitzats.

Figura 8-12: Circuit DC-BUS d'Alta Freqüència

La taula 8-6 mostra les principals característiques dels diferents condensadors utilitzats per
implementar el circuit capacitiu del DC-BUS.
TAULA 8-6: Característiques Capacitives del DC-BUS

TYPE
ELECTROLYTIC DC-BUS
MKP DC-BUS

CAPACITANCE
2000µF + 2000µF
200nF + 200nF

VMAX
400V + 400V
400V + 400V

RESPONSE
DC - 400Hz
200Hz - 500kHz

Per tal de subministrar la potència necessària al sistema d'amplificació DCI-NPC a través del
seu DC-BUS, s'ha optat per l'ús d'una font de potència simètrica composada per dues fonts en
connexió sèrie. Aquesta configuració permet subministrar dues tensions simètriques o
asimètriques variables, a més de proporcionar l'opció de connexió al punt mig del DC-BUS o
no. Així doncs, amb aquesta solució, s'obté una alimentació de +VDC, 0, -VDC. La figura 8-13
mostra una imatge de les fonts d'alimentació utilitzades per suplir simètricament el DC-BUS.
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Figura 8-13 - Fonts d'Alimentació de Potència per l'Alimentació del DC-BUS

Les característiques principals de l'alimentació simètrica del DC-BUS que proporcionen les
fonts d'alimentació de la figura 8-13 es mostren a la taula 8-7.
TAULA 8-7: Característiques de la Font VDC del DC-BUS

DC-BUS
TOP ½VDC
DOWN ½VDC

8.1-2.6.

MODEL
XFR300-9
XFR300-9

TYPE
Power Switching Sup.
Power Switching Sup.

V(MIN-MAX)
0V - 300V
0V - 300V

I(MIN-MAX)
0A - 9A
0A - 9A

Filtre LC de Sortida

El disseny i implementació del filtre LC de sortida, s'ha basat en la resposta i filtre calculat i
utilitzat en les simulacions dels Capítols 2,3,4 i 5. La resposta teòrica del filtre LC de sortida es
mostra a la figura 8-14.

Figura 8-14: Resposta Teòrica del Filtre LC de Sortida utilitzat en les Simulacions
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A partir dels valors de LF = 45µH i CF = 1.5µF es dissenya i implementa una tarja de circuit
imprès amb la configuració de filtre LC Full-Bridge o filtre LC simètric. La figura 8-15 mostra el
LayOut del filtre dissenyat, i la figura 8-16 mostra una imatge del filtre implementat.

Figura 8-15: Disseny del LayOut del Filtre LC de Sortida utilitzat

Figura 8-16: Filtre LC de Sortida utilitzat

Al disseny del filtre, s'ha afegit un ventilador de ventilació forçada per tal de, en cas de ser
necessari, evacuar l'aire calent que es pugui acumular en la tarja de circuit imprès de l'etapa de
potència, que mecànicament queda situada a sota del filtre, tal i com mostra la figura 8-17.

Figura 8-17: Situació mecànica del Filtre LC de Sortida
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Els valors finals normalitzats d'inductància i capacitat del filtre LC de sortida, respecte als valors
teòrics mostrats a la figura 8-14, es mostren en la taula 8-8.
TAULA 8-8: Valors finals d'Inductància i Capacitat del Filtre LC

LC - FILTER
ELEMENT
CF
LF

8.1-2.7.

THEORETICAL VALUE

FINAL VALUE

1.4µF
45µH

1.41µF
44.3µH

Càrregues Elèctriques i Acústiques

Per tal d'avaluar i validar els models i estimadors proposats en aquesta Tesis, es necessari
disposar d'un set de càrregues, tant resistives com electro-acústiques que fixin la demanda de
potència al sistema amplificador DCI-NPC experimental. Al laboratori es disposa de tot un set
de càrregues de diferents valors resistius. Tenint en compte la potència nominal d'operació del
sistema experimental, s'han considerat, entre d'altres, vàries de les càrregues de baix valor
resistiu i alta potència mostrades a la figura 8-18.

Càrrega 16Ω 1kW

Càrrega 100Ω 500W

Càrrega 10Ω 1kW

Figura 8-18: Càrregues Resistives de Potència Utilitzades en la validació Experimental

Per tal d'avaluar el funcionament del sistema d'amplificació en operació d'amplificació PoliTonal o musical, s'ha disposat de tres càrregues Electro-Acústiques representatives dintre del
camp d'aplicació d'aquest sistema, el So Distribuït o Megafonia i el PA o Public Address. En el
cas de les proves experimentals amb càrregues de megafonia, s'ha disposat d'un
transformador de línea de 100V per tal d'adaptar el valor d'impedància de la càrrega. En
aquest cas, s'han utilitzat un projector acústic o botzina i un altaveu cilíndric en configuració
distribuïda, tal i com mostrava l'esquema de la figura 8-1. Aquest transformador es mostra a la
figura 8-19 i les seves característiques principals a la taula 8-9.
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Figura 8-19: Transformador de Línea de 100V

TAULA 8-9: Característiques del Transformador de Línea de 100V

TYPE
ROQMO SFT1000

POWER
1kW

VPRIM
100V

VSEC
50V/70V/100V

IPRIM
10.5A

ISEC
20A/14.4A/10A

BW
100Hz - 18kHz

En el cas de les proves experimentals amb càrrega de PA, tot i no ser necessari, també s'ha
disposat del transformador de línea de 100V per tal d'adaptar el valor d'impedància de la
càrrega. En aquest cas, s'han utilitzat una caixa acústica passiva en configuració distribuïda, tal
i com mostrava l'esquema de la figura 8-1. La figura 8-20 mostra les diferents càrregues
Electro-Acústiques utilitzades en les proves de validació experimental i la taula 8-10 les seves
característiques principals.

Càrrega AC-20T (100V 30W)

Càrrega PJ - 100 (100V 30W)

Càrrega B1220-Pro (8Ω 800W)

Figura 8-20: Càrregues Electro-Acústiques utilitzades en les proves experimentals
TAULA 8-10: Característiques de les Càrregues Electro-Acústiques

MODEL
PJ-100
AC-20T
B1220-Pro

8.1-2.8.

POWERMAX (PEAK)
30W
30W
800W

BW
350Hz - 7kHz
10Hz - 20kHz
55Hz - 18kHz

IMPEDANCE
500Ω/770 Ω/1.2kΩ
500Ω/1kΩ/2kΩ/4kΩ
8Ω

Instrumentació de Laboratori

Per tal de poder analitzar, mesurar i enregistrar els resultats experimentals obtinguts a partir
de la cadena d'amplificació DCI-NPC experimental, s'ha utilitzat instrumental avançat del
laboratori. Per la posta en funcionament del setup experimental i les primeres proves
funcionals, s'ha utilitzat un oscil·loscopi de 4 canals aïllats i flotants, el TPS2024 de Tektronix.
Aquesta característica permet realitzar múltiples mesures sense que les diferents referències o
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GNDs del sistema representin un problema en les mesures. Un cop el setup ha estat operatiu
funcionalment i donada la poca resolució i capacitat de memòria d'aquest oscil·loscopi, ha
estat necessari l'ús d'un segon oscil·loscopi de molta més resolució i capacitat
d'emmagatzemament de dades i mesures, per tal de realitzar les proves i experiments de
validació. En aquest cas ha estat escollit el DPO4054B de Tektronix, també de 4 canals, però en
aquest cas no aïllats ni flotants, fet que complica a priori les mesures multicanal a realitzar. En
el cas de les proves i mesures de qualitat (THD) finals, realitzades sobre el prototipus
indústrialitzat per l'Empresa OPTIMUS, s'ha utilitzat un voltímetre i mesurador de THD de
precisió, el Grunding MV 100. La figura 8-21 mostra els diferents instruments de laboratori
utilitzats en les diferents proves experimentals.

Tektronix TPS2024

Tektronix DPO4054B

Grunding MV 100

Figura 8-21: Instrumental de Laboratori utilitzat per les mesures experimentals

Per tal d'ignorar la problemàtica existent amb l'ús d'un oscil·loscopi que no disposa de canals
aïllats, i tenint en compte els nivells de tensió a mesurar en el cas de la sortida de l'etapa de
potència, s'ha optat per l'ús de sondes diferencials de tensió. Els corrents han estat mesurats
amb sondes pinça d'alta freqüència i resolució. En el cas de les proves i mesures d'eficiència
finals, realitzades sobre el prototipus indústrialitzat per l'Empresa OPTIMUS, s'ha utilitzat una
càmera termogràfica per tal d'enregistrar diferències d'escalfament sobre radiadors i en
superfície dels dispositius semiconductors. La figura 8-22 mostra les diferents sondes
utilitzades per realitzar les mesures en les proves experimentals.

Differential Probe P5205

HF Current Probe TCP0030

Fluke Ti-9 Thermal Camera

Figura 8-22: Sondes de Laboratori utilitzatdes per les mesures experimentals

Les figures 8-23 i 8-24 mostren, respectivament, el Setup experimental instal·lat al laboratori i
la descripció dels diferents elements que el composen.
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Figura 8-23: Laboratori i Setup experimental DCI-NPC

Figura 8-24: Descripció del Setup experimental DCI-NPC
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8.1-3. Models i Estimadors d'Errors, Distorsions i Eficiències.
Per tal de comparar i validar els models presentats en aquesta Tesis, a partir dels resultats
experimentals i les mesures obtingudes en les diferents proves al sistema experimental
d'amplificació DCI-NPC del laboratori, s'ha dissenyat una eina software basada en Microsoft
Excel que conté tots els models d'estimació presentats en aquesta Tesis.
Amb la introducció de les condicions de treball de la cadena d'amplificació DCI-NPC i les dades
de fabricant o catàleg dels diferents dispositius semiconductors i passius que composen l'etapa
de potència i filtre, la eina d'estimació proporciona els errors d'amplitud i distorsió relatius i les
diferents eficiències que es generen en cada un dels diferents sub-sistemes de la cadena
d'amplificació, així com els globals i totals. La presentació dels resultats de les estimacions es fa
segons els models GDEE de Nivell I, II i III. La figura 8-25 mostra la interficie Excel d'estimació
d'Errors i Eficiències.

Figura 8-25: Eina d'Estimació d'Errors i Eficiències en la Cadena d'Amplificació DCI-NPC
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8.2- Validació Experimental dels Models d'Estimació d'Errors i
Distorsións
8.2-1. Introducció
A partir dels diferents elements que conformen el Setup experimental, presentats a l'apartat
8.1 anterior, i amb l'objectiu de validar experimentalment els models d'estimació d'errors
d'amplitud i distorsió, elaborats als Capítols 3,4 i 5, es necessari el disseny d'una planificació o
protocol experimental de validació, que tingui en compte les limitacions experimentals
existents, així com les problemàtiques que presenten els dispositius continents de més d'un
paràmetre objecte d'avaluació. Tots aquests aspectes es tindran en consideració dintre de la
metodologia i la planificació proposada en el següent apartat.

8.2-2. Metodologia i Planificació Experimental
En aquesta Tesis, s'han estudiat, caracteritzat, modelat, simulat i analitzat els diferents
mecanismes, continguts en la cadena d'amplificació DCI-NPC, amb capacitat de generar errors
d'Amplitud (εVo) o de Distorsió (εTHD), mesurables en el senyal de sortida. Aquests
mecanismes o fonts d'error, són presents al llarg de tota la cadena d'amplificació, formant
part, constructivament, del propi sistema físic. Aquest fet implica que la majoria d'aquestes
fonts d'error, poden esser identificades, directament, amb paràmetres o característiques
pròpies dels components electrònics escollits pel disseny.
A l'hora d'avaluar y quantificar experimentalment els errors d'Amplitud i Distorsió originats per
cada una d'aquestes fonts d'error, sorgeix una limitació fonamental o problemàtica. Algunes
de les fonts d'error, dels quals, els seus models d'estimació d'error són objecte de la validació
experimental en aquest Capítol, estan contingudes, o formen part constructiva d'un únic
component discret o dispositiu semiconductor (p.e: Vd, trrD --> Díode, Rds(ON), trrM, tdrf -->
MOSFET).
Aquest fet impossibilita l'avaluació experimental independent d'aquest paràmetres o fonts
d'error, donat que per tal de variar el valor del paràmetre objecte de l'avaluació experimental,
s'ha de utilitzar un component o dispositiu diferent, que presenti un nou valor del paràmetre
objecte de l'avaluació experimental. Aquest nou component, també presentarà uns nous
valors per la resta de paràmetres constructius o de fabricant, dels quals, alguns es
correspondran amb paràmetres o fonts d'error sota estudi, que en aquest cas, s'haurien de
mantenir en un valor constant per tal de que l'avaluació dels efectes de la variació paramètrica
de la font d'error es fes en condicions d'independència de la resta de les fonts d'error.
Un cas exemple d'aquesta problemàtica és el que ens trobem si volem analitzar la generació
d'error d'amplitud i distorsió originats pel paràmetre o font d'error Vd dels Clamp-Diodes. Si es
vol avaluar independentment aquesta generació d'error deguda als valors de Vd dels Díodes, és
necessari realitzar dos experiments, un primer on es mesuri el THD i l'error d'Amplitud
mitjançant l'ús d'un Díode de partida, p.e: 30CTH02 amb una Vd = 0.78V i un segón on les
mesures es realitzin utilitzant un díode amb valor Vd ≠ 0.78V, p.e: IDH12S60C amb un valor de
Vd = 1.5V.
Aquestes mesures s'haurien de realitzar assegurant que la resta de valors de paràmetres,
considerats fonts d'error en els Clamp-Diodes, es mantenen constant e idèntics en els dos
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diferents díodes. En aquest cas, el paràmetre trrD no es manté constant i presenta valors
diferents per cada díode, essent de trrD(30CTH02) = 40ns i trrD(IDH12S60C) < 10ns.
L'altra problemàtica existent, és la impossibilitat de dissenyar un experiment on únicament hi
hagi aportació d'errors d'amplitud i distorsió de la font o element objecte d'estudi. El
funcionament en condicions nominals del prototipus d'amplificador DCI-NPC, necessita de tots
els elements constituents de la cadena d'amplificació (Modulador, Etapa de Potència, Font
d'Alimentació, Filtre, Càrrega), per tant, en qualsevol mesura que es realitzi en les diferents
proves o experimentacions, hi seran presents les diferents aportacions d'errors de distorsió i
amplitud de les diferents fonts d'error presents a la cadena d'amplificació dissenyada i
utilitzada en l'experiment.
Per tal de superar aquestes problemàtiques, s'ha proposat i s'ha treballat utilitzant una
col·lecció de dispositius semiconductors (Díodes i MOSFETS), que prèviament han estat
cercats i seleccionats entre diferents fabricants i comercials, que, per una banda, permetin
treballar dintre de les condicions de potència nominal del prototipus experimental (tensió,
corrent, freqüència de commutació, etc...), i per altra banda, presentin diferents valors
paramètrics, tal que permetin el seu ús o la seva agrupació en diferents conjunts on la totalitat
dels seus valors paramètrics sigui coincident, a excepció del paràmetre sota avaluació, en cada
cas. Així doncs, per exemple, es disposa d'una col·lecció de Díodes, que podran ser agrupats en
conjunts que presentin diferents valors de Vd a idèntiques condicions de trrD, o bé, diferents
valors de trrD a idèntiques condicions de Vd.
Per tal de poder validar les estimacions d'aportació individual d'errors, es mesurarà sempre el
valor total d'errors d'amplitud i distorsió en el senyal de sortida. Mitjançant la seva comparació
amb els valors estimats dels errors total de sortida, i els increments d'error total calculats a
partir de les diferents mesures, mitjançant l'ús de diferents dispositius o components, es podrà
determinar si les aportacions individuals de la fonts individual d'error sota estudi, es
corresponen amb les aportacions estimades pels corresponents models.
Amb l'objectiu de minimitzar l'incertesa inherent a aquesta metodologia o procediment, en
cada cas, es proposaran condicions d'operació òptimes per la minimització de les aportacions
d'error de la resta de les diferents fonts existents en la cadena d'amplificació. Com a resum de
la Metodologia adoptada per la validació experimental dels Models d'estimació d'Errors
d'Amplitud i Distorsió, es presenta la taula 8-11.
TAULA 8-11: Metodologia aplicada per la validació dels models de cada font d'error

STEP
1 n=0
1n=n+1
2n=0
2n=n+1
4
5
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METHODOLOGY: Tasks to be developed for each Error Source
TASK
NOTE
Using
Estimation
Models
and taking into account
Errors Estimation for Source-Valuen=0
all the parametric values of the amplification
Errors Estimation for Source-Valuen=n+1
system.
Experimental Operation of DCI-NPC
Prototype for Source-Valuen=0
Experimental Operation of DCI-NPC
Prototype for Source-Valuen=n+1
Calculation of Local Error Experimental
Values
Calculation of Error between Estimations
and Experimental Measures

Measure of:
THDTOT , VOUT(PEAK), IOUT(PEAK)
Calculation of:
εVoTOT, εTHDTOT,
Calculation of:
εTHDSOURCE-VALUE-n, εVoSOURCE-VALUE-n
Calculation of Errors
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Un cop establerta la metodologia a seguir, cal presentar la planificació de les proves o
experiments a realitzar, per tal de determinar el grau de fidelitat dels models d'estimació dels
errors d'Amplitud i Distorsió, amb els mecanismes generadors d'errors presents en el sistema
prototipus d'amplificació DCI-NPC.
A partir de la classificació resultant de fonts o mecanismes d'error, mostrada a les taules 6-17 i
6-18, el nombre de fonts d'error a estudiar queda simplificat a 9. Aquestes fonts d'error han
estat modelades al llarg dels capítols 3,4 i 5, i com a resultat d'aquests models, s'han calculat i
presentat uns estimadors matemàtics dels errors generats en el Capítol 6. La taula 8-12
mostra una classificació a mode de resum de les 9 fonts d'error finals, objecte d'estudi en
aquest capítol.
TAULA 8-12: Fonts d'Error a Avaluar i Estudiar Experimentalment

SUB-SYSTEM

DEVICE / ELEMENT

MODULATOR
CLAMP-DIODE

ERROR SOURCE
CAE
COE
Vd
trrD
Rds(ON)

POWER STAGE

MOSFET

tdrf

trrMOS

td

td

LC-FILTER

NOTES

- Locked with trrD for same Diode Device
- Locked with Vd for same Diode Device
- It can be neglected for low Load
Currents (RLOAD > 3kΩ)
- Locked with tdrf and trrMOS for same
MOSFET Device
-Locked with Rds(ON) and trrMOS for same
MOSFET Device
- It can be neglected for low ReactiveLoad Currents (LF <100µH, CF <1.5µF )
- Locked with Rds(ON) and tdrf for same
MOSFET Device
- Determined by the Dynamics of the
MOSFET

RCU

De la taula anterior, cal destacar que el filtre LC de sortida calculat, dissenyat i utilitzat per
totes les proves i mesures d'aquest Capítol és el mateix, i que per tant, el valor de l'error
d'Amplitud i Distorsió aportat per la font RCU estarà continguda de forma constant en totes les
mesures que es realitzin. Per altra banda, els valors inductius i capacitius del filtre de sortida
LC (LF = 44.3µH, CF <1.41µF ) determinen l'angle de la fase entre el corrent i la tensió de
sortida, angle que condiciona el valor del factor de compensació de la conducció reactiva dels
díodes de lliure circulació dels MOSFETS (αPND-MOS) i per tant, l'aportació de l'error generat pel
paràmetre trrMOS que en aquest cas, es considera nul pel baix valor reactiu de l'angle tensiócorrent i del factor αPND-MOS, tal i com mostra la taula 8-13.
TAULA 8-13: Valors de l'angle reactiu i factor de ponderació del εtrrMOS

LF
44.3µH
44.3µH
44.3µH
44.3µH

CF
1.41µF
1.41µF
1.41µF
1.41µF

RLOAD
8Ω
5kΩ
8Ω
5kΩ

FIN
1kHz
1kHz
15kHz
15kHz

ϕ°V-I
2°
3.2m°≈ 0°
27.5°
50m° ≈ 0°
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αPND-MOS
0.012
0.000017
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A més, el Setup experimental dissenyat, permetrà determinar si la variació d'errors d'Amplitud
i Distorsió deguda a la variació de l'índex de modulació m es correspon amb la variació
esperada, resultant de les simulacions mitjançant els models i estimadors calculats.
També es validaran els efectes de d'Equalització del disseny Lay-Out del prototipus de l'Etapa
de Potència, mitjançant la modificació física de la longitud de pista d'un semi-Bus DC.
La planificació seqüencial proposada és la següent taula.
TAULA 8-14: Resum seqüencial de la planificació de tests i proves

TEST
NUMBER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TEST NAME
Operation_Point_1
Operation_Point_2
Operation_Point_m_1
Modulator_COE_1
Modulator_CAE_1
Power_Stage_Clamp_1
Power_Stage_Clamp_2
Power_Stage_MOS_1
Power_Stage_MOS_2
Power_Stage_MOS_3
Power_Stage_Td_1
RLC_EQU_DC_1
RLC_EQU_DC_2

PARAMETER
U.T.
m
COE
CAE
Vd
trrD
Rds(ON) m
Rds(ON)
tdrf
td
RLC
RLC

CONDITIONS
Low Current (VDC = 100V, FIN = 1kHz, FSW = 200kHz)
High Current (VDC = 100V, FIN = 1kHz, FSW = 200kHz)
Mid. Current + Δm (VDC = 100V, FIN = 1kHz, FSW = 200kHz)
Low Current (VDC = 100V, FIN = 1kHz, FSW = 200kHz)
Low Current (VDC = 100V, FIN = 1kHz, FSW = 200kHz)
Mid. Current + Δm (VDC = 100V, FIN = 1kHz, FSW = 200kHz)
Mid. Current (VDC = 100V, FIN = 1kHz, FSW = 200kHz)
High Current + Δm (VDC = 100V, FIN = 1kHz, FSW = 200kHz)
High Current (VDC = 100V, FIN = 1kHz, FSW = 200kHz)
High Current (VDC = 100V, FIN = 1kHz, FSW = 200kHz)
Low Current (VDC = 100V, FIN = 1kHz, FSW = 200kHz)
High Current (VDC = 100V, FIN = 1kHz, FSW = 200kHz)
High Current (VDC = 100V, FIN = 1kHz, FSW = 200kHz)

8.2-3. Validació Experimental dels Models d'Estimació
8.2-3.1.

Validació dels Estimadors d'Errors en un Punt d'Operació Inicial

Com s'ha comentat a l'apartat anterior, per tal de disposar d'una cadena d'amplificació DCINPC experimental operativa, és necessari fixar alguns components, i per tant els valors dels
seus paràmetres, com a fonts d'error intrínseques al sistema, i per tant, tenir en compte el
contingut d'aquests en l'error total mesurat.
Les condicions i característiques inicials del sistema d'amplificació venen donades per la taula
8-15.

496

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

Capítol 8. Validació Experimental dels Models d'Estimació d'Errors i Eficiències
TAULA 8-15: Resum de les condicions experimentals del sistema d'amplificació de partida

MOSFET
Model IRFB4020
Rds(ON)
80mΩ
trrM
82ns
VdM
1.3V
td(ON)
7.8ns
td(OFF)
16ns
tr
12ns
tf
6.3ns

EXPERIMENTAL
CLAMP-DIODE
Model
30CTH02
Vd
0.78V
trrD
40ns
Tº
25ºC / 125ºC

CONDITIONS
FILTER
LF
44.3µH
CF
1.4µF
Rcu
80mΩ

OPERATION POINT
VDC
100V
m
1 / 0.9 / 0.6 / 0.3
FSW
200kHz
FIN
1kHz / 15kHz
Td
20ns
RLOAD
5kΩ / 8Ω / 100Ω
ϕ°
< 2°
αPND-MOS
< 0.012
αPND
< 0.060

Com es pot observar a la taula anterior, es fixa un filtre LC de sortida idèntic al filtre utilitzat en
les simulacions i càlculs realitzats al llarg dels anteriors capítols. Aquest filtre es mantindrà
constant i sense variació en els seus components durant totes les proves i experiments
presents en aquest capítol. Amb aquest filtre, tant els valors de corrent reactiu existents en el
sistema, com l'angle de fase Tensió-Corrent són menyspreables. Aquest fet implica que el
temps de circulació de corrent a través dels díodes de lliure circulació dels MOSFETS és mínim
o nul, amb els que els efectes de la font d'errors lligada al seu temps de recuperació en inversa
o trrMOS també poden ser considerats nuls, i per tant, en aquest capítol no es proposa cap
prova o experiment per tal d'estudiar i analitzar experimentalment els seus efectes.
Per altra banda, a nivell de concepció i enteniment dels mecanismes de generació d'error, per
part del trrMOS, aquests són idèntics als mecanismes de generació d'error del temps de
recuperació en inversa dels Clamp-Diodes o trrD , que sí són estudiats experimentalment en
aquest Capítol.
La taula 8-16 mostra les condicions d'operació experimental de l'amplificador DCI-NPC per tal
de realitzar l'adquisició dels senyals de modulació mostrats a la figura 8-26. Cal destacar que la
freqüència del senyal d'entrada o moduladora ha estat fixat, en aquest únic cas, a 15kHz per
motius de representació gràfica o estètica.
TAULA 8-16: Resum de les condicions experimentals d'operació de l'Amplificador DCI-NPC

VDC
100V

m
0.9

FSW
200kHz

FIN
15kHz

OPERATION POINT
Td
RLOAD
20ns
5kΩ (Rds(ON)≈0)
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Figura 8-26 - Senyals de Modulació del Modulador SPWM Experimental

Com mostra la figura 8-26, les portadores operen sobre un marge dinàmic de 6Vpp, essent de
±3V el seu valor d'amplitud màxima, corresponent a una mostra PWM de Duty = 1. El senyal
d'entrada o moduladora presenta una atenuació corresponent a un índex de modulació m =
0.9, amb el que el seu valor de pic és de ±2.7V.
La freqüència dels senyals portadora és de 200kHz, valor que fixarà la freqüència de
commutació dels elements MOSFET del sistema de potència.
La taula 8-16 mostra les condicions d'operació experimental de l'amplificador DCI-NPC per tal
de realitzar l'adquisició dels senyals d'entrada (VIN) i sortida (VOUT) mostrats a la figura 8-27. Cal
destacar que a partir d'aquesta figura, la freqüència del senyal d'entrada o moduladora
utilitzada en aquest capítol ha estat fixada a 1kHz.
TAULA 8-16: Resum de les condicions experimentals d'operació de l'Amplificador DCI-NPC

VDC
100V
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m
0.9

FSW
200kHz

FIN
1kHz

OPERATION POINT
Td
RLOAD
20ns
5kΩ (Rds(ON)≈0)
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Figura 8-27: Senyals d'Entrada VIN i de Sortida VOUT

A partir d'aquest punt de treball, es poden realitzar les primeres mesures per comparar els
valors d'error total de distorsió i amplitud a la sortida del sistema experimental, amb els valors
totals estimats a la sortida. En aquest primer cas, s'utilitza una càrrega d'alt valor resistiu per
tal de treballar en condicions de baixa corrent, i minimitzar els efectes d'altres fonts d'error
com la Rds(ON) dels MOSFETs.
Es realitzaran mesures de tensió de pic de sortida i THD total a la sortida. A partir del valor de
tensió de pic a la sortida es calcularà el valor total d'error d'Amplitud a la sortida.
Les figures 8-28, 8-29 i 8-30 mostren els senyals de tensió d'entrada i sortida (8-28), l'espectre
del senyal de tensió de sortida (8-29) i l'anàlisi harmònic i THD mesurat del senyal de tensió de
sortida (8-30), respectivament.
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Figura 8-28: Mesures dels Senyals d'Entrada VIN i de Sortida VOUT

Figura 8-29: Espectre del Senyal de Tensió de Sortida VOUT
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Figura 8-30: Anàlisi Harmònic i THD del senyal de tensió de Sortida VOUT

La taula 8-17 mostra un resum dels valors mesurats i els valors estimats, així com el càlcul de
l'error comès en l'estimació, pel cas d'operació en condicions inicials i amb baixa corrent.
TAULA 8-17: Resum dels Valors Mesurats i Estimats, comparativa i errors d'estimació

εVoTOT
1.42%
1.55%
-0.13%

ESTIMATED
MEASURED
ERROR

OPERATION POINT VALUES
εTHDTOT
Vo(PEAK)
1.50%
88.73V
1.47%
88.60V
0.03%
130mV

Vo(RMS)
62.74V
62.70V
40mV

Com mostra la taula 8-17, les desviacions comeses pels models d'estimació dels valors totals
dels errors d'amplitud i distorsió a la sortida de l'amplificador DCI-NPC són mínims, i
pràcticament menyspreables. S'ha de contextualitzar aquest resultat en quant al fet d'estar
operant a baixa corrent, i que, per tant, els fenòmens d'auto-influència EMI són mínim, així
com les aportacions d'altres fonts d'error altament no lineals, com és el cas de la Rds(ON).
Per tal de comprovar la fidelitat dels models d'estimació en condicions menys favorables, es
procedeix a repetir l'experiment i les mesures, però, en aquest cas, amb la connexió del
sistema a una impedància de baix valor resistiu, i per tant, treballant en condicions de corrent
nominal.
La taula 8-18 mostra les condicions d'operació experimental de l'amplificador DCI-NPC per tal
de realitzar l'adquisició dels senyals mostrats a les figures 8-31, 8-32 i 8-33. Les figures 8-31, 832 i 8-33 mostren els senyals de tensió d'entrada i sortida (8-31), l'espectre del senyal de
tensió de sortida (8-32) i l'anàlisi harmònic i THD mesurat del senyal de tensió de sortida (833), respectivament.
TAULA 8-18: Resum de les condicions experimentals d'operació de l'Amplificador DCI-NPC

VDC
100V

m
0.9

FSW
200kHz

OPERATION POINT
FIN
Td
1kHz
20ns

RLOAD
8Ω
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Figura 8-31: Mesures dels Senyals d'Entrada VIN i de Sortida VOUT

Figura 8-32: Espectre del Senyal de Tensió de Sortida VOUT
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Figura 8-33: Anàlisi Harmònic i THD del senyal de tensió de Sortida VOUT

La taula 8-19 mostra un resum dels valors mesurats i els valors estimats, així com el càlcul de
l'error comès en l'estimació, pel cas d'operació en condicions inicials i amb corrent nominal.
TAULA 8-19: Resum dels Valors Mesurats i Estimats, comparativa i errors d'estimació

εVoTOT
4.66%
4.44%
0.22%

ESTIMATED
MEASURED
ERROR

OPERATION POINT VALUES
εTHDTOT
Vo(PEAK)
2.08%
85.80V
2.07%
86.00V
0.01%
-200mV

Vo(RMS)
60.67V
60.70V
-30mV

En aquest cas, tal i com mostra la taula 8-19, tot i operar amb corrent nominal, i per tant amb
presència EMI i de fonts d'error dependents del corrent de càrrega, les desviacions comeses
pels models d'estimació dels valors totals dels errors d'amplitud i distorsió a la sortida de
l'amplificador DCI-NPC continuen essent mínims, i es poden considerar menyspreables.
Aquests mínims errors d'estimació permeten fixar aquest punt d'operació com un punt
d'operació de partida conegut i en el qual, es pot assegurar que el comportament dels models
d'estimació són altament fidels a la realitat experimental.
A partir d'aquest punt de treball, es pot determinar la fidelitat dels models d'estimació d'altres
comportament o dependències paramètriques, com és el cas de la influència en la generació
d'errors de distorsió i amplitud, del valor de l'índex de modulació m.
La taula 8-20 mostra les condicions d'operació experimental de l'amplificador DCI-NPC per tal
de realitzar l'adquisició dels senyals mostrats a les figures 8-34, 8-35 i 8-36. Les figures 8-34, 835 i 8-36 mostren els senyals de tensió i corrent de sortida i tensió de sortida pre-filtre PWM
per m = 1 (8-34), m = 0.6 (8-35) i m = 0.3 (8-35), respectivament.
TAULA 8-20: Resum de les condicions experimentals d'operació de l'Amplificador DCI-NPC

VDC
100V
100V
100V

m
1
0.6
0.3

FSW
200kHz
200kHz
200kHz

OPERATION POINT
FIN
Td
1kHz
20ns
1kHz
20ns
1kHz
20ns

RLOAD
100Ω
100Ω
100Ω
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Figura 8-34: Tensions i Corrent de Sortida VOUT, IOUT i VOUT-PWM per m = 1

Figura 8-35: Tensions i Corrent de Sortida VOUT, IOUT i VOUT-PWM per m = 0.6

Figura 8-36: Tensions i Corrent de Sortida VOUT, IOUT i VOUT-PWM per m = 0.3
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La figura 8-37 mostra les mesures i anàlisi harmònic dels senyals de tensió de sortida VOUT pels
casos de m = 1 (esquerra) i m = 0.6 (dreta).

Figura 8-37: Anàlisi Harmònic i THD dels senyals de Sortida VOUT per m=1 i m=0.6

La taula 8-21 mostra un resum dels valors mesurats i els valors estimats, així com el càlcul de
l'error comès en l'estimació, pel cas d'operació en condicions inicials i amb m = [1, 0.6, 0.3]
TAULA 8-21: Resum dels Valors Mesurats i Estimats, comparativa i errors d'estimació

OPERATION POINT VALUES
m=0.6

m=1

m=0.3

ESTIMATED

MEASURED

ERROR

ESTIMATED

MEASURED

ERROR

ESTIMATED

MEASURED

ERROR

εVoTOT
εTHDTOT

1.58%
1.41%

1.50%
1.42%

0.08%
-0.01%

2.20%
2.22%

1.67%
2.19%

0.53%
0.03%

5.10%
4.10%

4.95%
4.05%

0.15%
0.05%

Vo(PEAK)

98.42V

98.50V

-80mV

58.68V

59.00V

-320mV

29.70V

30.00V

-300mV

Vo(RMS)

69.60V

69.70V

-100mV

41.49V

42.10V

-610mV

21.00V

21.21V

-210mV

Io(PEAK)

984mA

990mA

-6mA

586mA

600mA

-14mA

297mA

300mA

-3mA

La taula resum anterior, mostra com els models d'estimació de l'influència de l'índex de
modulació en la generació d'errors d'amplitud i distorsió generats a la sortida del sistema, es
mantenen fidels a la realitat per tot l'intèrval de valors usuals de l'índex de modulació. Es pot
apreciar com l'augment de la quantitat d'error generat no implica un augment en l'error comés
pels models d'estimació.
També es pot observar com el valor estimat de THD sempre resulta lleugerament superior al
valor de THD mesurat, fet que, per altra banda era d'esperar, degut a la no linealitat de
l'expressió de càlcul del factor de mèrit THD i la impossibilitat de concatenar en forma de suma
simple valors de THD locals per tal d'assolir el valor de THD total.
Les figures 8-38 i 8-39 mostren, respectivament, l'evolució dels errors d'amplitud i distorsió
estimats i mesurats en funció de l'índex de modulació, així com l'evolució de l'error comés pels
models d'estimació respecte a les mesures experimentals.
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Figura 8-38: Evolució del εVo Estimat, Mesurat i de l'Error d'Estimació en funció de m

Figura 8-39: Evolució del εTHD Estimat, Mesurat i de l'Error d'Estimació en funció de m

L'error comès pel model d'estimació d'error d'amplitud en funció de l'índex de modulació, és
inferior a 0.53% en tot l'intèrval. Tenint en compte que el valor màxim permissible per aquest
factor de mèrit propi és d'un 15%, l'error comés pot esser considerat com a menyspreable o
nul, amb el que es pot afirmar que els models d'estimació d'error d'amplitud i d'influència del
valor de l'índex de modulació, es comporten fidelment a la realitat experimental sota les
condicions d'operació fixades.
L'error comès pel model d'estimació d'error de distorsió en funció de l'índex de modulació, és
inferior a 0.05% en tot l'intèrval. Tenint en compte que el valor màxim permissible per aquest
factor de mèrit propi és d'un 1%, l'error comés pot esser considerat com a mínim, amb el que
es pot afirmar que els models d'estimació d'error de distorsió i d'influència del valor de l'índex
de modulació, també es comporten fidelment a la realitat experimental sota les condicions
d'operació fixades.
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8.2-3.2.

Validació dels Estimadors d'Errors COE del Modulador

Una de les dues fonts d'error contingudes al Modulador SPWM és l'error d'offset de portadora
o Carrier Offset Error (COE). Al Capítol 3 aquest error ha estat estudiat, caracteritzat, modelat,
simulat i analitzat. Al Capítol 6, i a partir dels resultats extrets del Capítol 3, s'ha calculat el
model d'estimació de l'error COE.
Per tal de validar aquest model d'estimació de l'Error COE del Modulador, es planteja el punt
de treball experimental pel prototipus d'amplificador DCI-NPC mostrat a la taula 8-22.
TAULA 8-22: Resum de les condicions experimentals d'operació de l'Amplificador DCI-NPC

VDC
100V

m
0.9

FSW
200kHz

OPERATION POINT
FIN
Td
1kHz
20ns

RLOAD
5kΩ

COE
0% - 10%

CAE
0%

Per tal d'avaluar experimentalment la generació d'errors d'amplitud i distorsió a partir d'Error
COE, tal i com mostra la taula anterior, s'ajustarà el modulador per que treballi amb valors de
COE dintre de l'intèrval 0% - 10%. Per fer-ho, el modulador analògic dissenyat permet l'
injecció d'un valor de tensió DC o Offset al senyal de les portadores, tant positiva com
negativa. Per tan, es pot forçar un error COE simètric o asimètric.
La figura 8-40 mostra les dues senyals portadores amb COE = 0% i un valor de pic de ±3V

Figura 8-40: Senyals Portadora positiva i negativa amb COE = 0% + 0%

La taula 8-23 mostra el valor de tensió DC que s'ha d'afegir als senyals portadora per fixar un
determinat valor de COE en el modulador.
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TAULA 8-23: Correspondència de les Tensions d'Offset de portadora i l'Error COE

COECARRIER-A
[%]
COEA = 0.5%
COEA = 1%
COEA = 1.5%
COEA = 2%
COEA = 2.5%
COEA = 5%
COEA = 10%

ERRORCARRIER-A
[V]
15mV
30mV
40.5mV
54mV
67.5mV
135mV
270mV

L'error COE pot donar-se en qualsevol de les dues senyals portadora o en ambdues a l'hora. Si
l'error COE es presenta de forma simètrica en ambdues portadores, el valor en % del COE
resultant correspon al valor del COE de cada una de les portadores (p.e: 3% + 3% = 3%). Per
altra banda, si l'error COE es presenta asimètricament i tant sols afecta a un dels senyals
portadora, el valor de l'Error COE resultant correspon a 1/2 del valor COE de la portadora
afectada (p.e: 3% + 0% = 1.5% o bé 3% + 2% = 5/2 = 2.5%). Les figures següents, mostren
alguns dels Errors COE fixats en el Modulador per validar experimentalment el model
d'estimació d'errors d'amplitud i distorsió en funció del COE del Modulador.
La figura 8-41 mostra un Offset o error COE de 30mV que afecta a la portadora negativa. En
base a la taula 8-23, un offset de 30mV correspon a un error COE = 0% + 1% = 0.5%.

Figura 8-41: Senyals Portadora positiva i negativa amb COE = (0% + 1%) = 0.5%
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La figura 8-42 mostra un Offset o error COE de 30mV que afecta a les portadores positiva i
negativa. En base a la taula 8-23, un offset de 30mV simètric correspon a un error COE = 1% +
1% = 1%.

Figura 8-42: Senyals Portadora positiva i negativa amb COE = (1% + 1%) = 1%

La figura 8-43 mostra un Offset o error COE de 136mV que afecta a les portadores positiva i
negativa. En base a la taula 8-23, un offset de 136mV simètric correspon a un error COE = 5% +
5% = 5%.

Figura 8-43: Senyals Portadora positiva i negativa amb COE = (5% + 5%) = 5%
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La figura 8-44 mostra un Offset o error COE de 272mV que afecta a les portadores positiva i
negativa. En base a la taula 8-23, un offset de 272mV simètric correspon a un error COE = 10%
+ 10% = 10%.

Figura 8-44: Senyals Portadora positiva i negativa amb COE = (10% +10%) = 10%

La taula 8-24 mostra una relació de valors de COE per cada una de les portadores i els valors
estimats, a partir dels models del Capítol 6, dels errors totals d'amplitud i distorsió, els errors
de distorsió i amplitud locals generats pel COE i el valor de tensió de pic de sortida.
TAULA 8-24: Valors Estimats d'Error d'Amplitud i Distorsió a partir del COE

COECARRIER-A
0%
0.5%
1%
2%
5%
10%

COECARRIER-B
1%
0.5%
1%
2%
5%
10%

COEEQUIVALENT
0.5%
0.5%
1%
2%
5%
10%

ESTIMATED VALUES
εVoTOTAL εVoCOE
1.92%
0.53%
1.92%
0.53%
2.43%
1.04%
3.44%
2.05%
6.47%
5.08%
11.52% 10.13%

εTHDTOTAL
1.68%
1.68%
1.86%
2.23%
3.33%
5.17%

εTHDCOE
0.19%
0.19%
0.37%
0.74%
1.84%
3.68%

VoPEAK
88.27V
88.27V
87.82V
86.91V
84.18V
79.63V

VoRMS
62.42V
62.42V
62.09V
61.45V
59.52V
56.31V

A partir de les mesures i adquisicions fetes en els diferents experiments, corresponents als
diferents valors de COE mostrats a la taula 8-23, s'han obtingut, entre d'altres, les següents
figures 8-45, 8-46 i 8-47. La figura 8-45 mostra els valors de pic dels senyals VIN d'entrada i el
senyal VOUT de sortida per un valor COE de 0.5%.
La figura 8-46 mostra els valors de pic dels senyals VIN d'entrada i el senyal VOUT de sortida per
un valor COE de 1%. . La figura 8-47 mostra els valors de pic dels senyals VIN d'entrada i el
senyal VOUT de sortida per un valor COE de 5%.
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Figura 8-45: Senyals VIN i VOUT amb COE = (0% +1%) = 0.5%

Figura 8-46: Senyals VIN i VOUT amb COE = (1% +1%) = 1%

Figura 8-47: Senyals VIN i VOUT amb COE = (5% +5%) = 5%
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La figura 8-48 mostra l'anàlisi d'harmònics i càlcul de THD del senyal VOUT de sortida realitzat
pels casos de COE = 5% (Dreta) i COE = 1% (Esquerra).

Figura 8-48: Anàlisi Harmònic i THD dels senyals de Sortida VOUT per COE = 5% i COE = 1%

A partir de els mesures de tensió de pic del senyal VOUT, es pot calcular el valor en % de l'Error
d'Amplitud total a la sortida segons l'expressió 8.1.

El càlcul del valor local d'Error d'Amplitud, originat pel valor de COE, es pot calcular segons:

Per tal de calcular el valor local d'Error de Distorsió o εTHDCOE, s'ha de tenir en compte el
principi de concatenació d'errors distorsionants. De forma aproximada, a partir de l'expressió
7.67, del Capítol 7, es pot deduir que l'Error local de Distorsió originat pel valor de COE al
modulador, equival a la diferencia entre l'error de distorsió total mesurat i l'error de distorsió
total mesurat en el cas referència on el valor COE = 0% per les mateixes condicions. Aquest
raonament queda mostrar a l'expressió 8.3.

A partir dels resultats i mesures de l'apartat 8.2-3.1 es pot deduir que:
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Mitjançant l'ús de les expressions anteriors, es poden representar tot els valors d'interès
mesurats o calculats a partir de les mesures experimentals. La taula 8-25 mostra una relació de
valors de COE per cada una de les portadores i els valors mesurats, dels errors totals
d'amplitud i distorsió, els errors de distorsió i amplitud locals generats pel COE i el valor de
tensió de pic de sortida.
TAULA 8-25 Valors Mesurats d'Error d'Amplitud i Distorsió a partir del COE

COECARRIER-A
0%
0.5%
1%
2%
5%
10%

COECARRIER-B
1%
0.5%
1%
2%
5%
10%

COEEQUIVALENT
0.5%
0.5%
1%
2%
5%
10%

MEASURED VALUES
εVoTOTAL εVoCOE
2.23%
0.81%
2.13%
0.71%
3.34%
1.92%
4.23%
2.81%
6.67%
5.25%
11.12%
9.70%

εTHDTOTAL
1.63%
1.63%
1.84%
2.20%
3.25%
5.10%

εTHDCOE
0.14%
0.13%
0.32%
0.69%
1.78%
3.61%

VoPEAK
88.00V
88.08V
87.00V
86.20V
84.00V
80.00V

VoRMS
62.30V
62.31V
61.50V
60.95V
59.40V
56.53V

Per tal de disposar d'una representació única de les evolucions dels diferents paràmetres
d'interès (εTHDTOTAL, εTHDCOE, εVoTOTAL, εVoCOE, VOUT(PEAK)) tant estimats com mesurats, així com
l'evolució dels errors d'estimació respecte els resultats experimentals, tota la informació
presentada a les taules 8-24 i 8-25 es mostra, a continuació en forma de gràfics de tendències.
Les figures 8-49 i 8-50 mostren les evolucions, respecte al valor d'error COE, dels Errors,
estimats i mesurats) de Distorsió total a la sortida del sistema i d'amplitud de pic de la tensió
de sortida sortida del sistema, respectivament.
La figura 8-51 mostra l'evolució de l'error d'amplitud total a la sortida del sistema respecte el
valor de l'error COE present al Modulador. Aquest error d'amplitud a la sortida, ha estat
calculat mitjançant l'ús de l'expressió 8.1.
Les figures 8-49, 8-50 i 8-51 també mostren l'evolució de l'error comés en l'estimació a partir
dels models de generació d'errors εVoTOTAL i εTHDTOTAL respecte als valors mesurats o calculats
experimentalment.

Figura 8-49: εTHD Total Estimat, Mesurat i de l'Error d'Estimació
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Figura 8-50: Tensió de pic VOUT Estimada, Mesurada i de l'Error d'Estimació

Figura 8-51: εVo Total Estimat, Mesurat i de l'Error d'Estimació

Els models d'estimació d'errors d'amplitud i distorsió (i indirectament l'estimació del valor de
pic de la tensió de sortida VOUT(PEAK)) presenten uns errors de fidelitat relativament baixos, tot i
que cal contextualitzar aquests valors d'error d'estimació.
En el cas del εTHDTOTAL l'error entre el valor estimat i mesurat, presenta el seu màxim en
d'interval COE = [0% -10%] en el valor de COE = 10% essent aquest error de 0.07 punts sobre el
valor percentual. Cal donar importància al fet de que un valor de COE superior a un 2% es
pràcticament impossible, donat que determinaria que el modulador en qüestió presenta algun
tipus de mal funcionament o defecte de disseny. Per aquest motiu, es pot assegurar que el
nivell d'error d'estimació assolible en la pràctica, pot esser considerat menyspreable. Per altra
banda, la tendència que presenta la comparativa mostra un paral·lelisme en tot d'interval i per
tant, conegut l'error d'estimació màxim, l'estimador pot ser ajustat mitjançant una funció
d'ajust del tipus Offset.
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El cas de l'error d'estimació presentat per l'evolució dels εVoTOTAL estimats i mesurats, és un
reflex de l'error d'estimació que presenta l'evolució de la comparativa dels valors de pic de la
tensió de sortida, estimada i mesurada. Donat que els εVoTOTAL estimats i mesurats presentats,
s'han calculat a partir de l'ús dels valors de tensió de pic, és l'error d'estimació d'aquest últim
paràmetre el que ha de ser analitzat i discutit. En aquest cas, el seu valor màxim en d'interval
sota estudi és d'uns 820mV sobre uns pràcticament 100V, amb el que aquest error d'estimació
pot esser considerat menyspreable a tots els efectes i per tant determina una gran fidelitat en
quant al model d'estimació d'error d'amplitud a la tensió de sortida, en funció de l'error COE
del Modulador.
A partir dels valors mesurats, i mitjançant les expressions 8.2, 8.3 i 8.4, es calculen els valors
locals dels Errors de Distorsió i Amplitud a la sortida, generats per la presencia d'error COE al
Modulador. Les figures 8-52 i 8-53 mostren les evolucions, respecte al valor d'error COE, dels
Errors locals (estimats i mesurats) de Distorsió i Amplitud a la sortida del sistema, deguts
únicament a la presència d'error COE al Modulador. Les figures 8-52 i 8-53 també mostren
l'evolució de l'error comés en l'estimació a partir dels models de generació d'errors εVoCOE i
εTHDCOE respecte als valors mesurats o calculats experimentalment.

Figura 8-52: εTHDCOE Local Estimat, Mesurat i de l'Error d'Estimació

Figura 8-53: εVoCOE Local Estimat, Mesurat i de l'Error d'Estimació
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En el cas del εTHDCOE l'error entre el valor estimat i mesurat, presenta el seu màxim en
d'interval COE = [0% -10%] en el valor de COE = 10% essent aquest error de 0.07 punts sobre el
valor percentual. Cal donar importància al fet de que un valor de COE superior a un 2% es
pràcticament impossible, donat que determinaria que el modulador en qüestió presenta algun
tipus de mal funcionament o defecte de disseny. Per aquest motiu, es pot assegurar que el
nivell d'error d'estimació assolible en la pràctica, pot esser considerat de mínim, tot i que no
menyspreable. Per altra banda, la tendència que presenta la comparativa mostra un
paral·lelisme en tot d'interval i per tant, conegut l'error d'estimació màxim, l'estimador pot ser
ajustat mitjançant una funció d'ajust del tipus Offset.
El cas de l'error d'estimació presentat per l'evolució dels εVoCOE estimats i mesurats, és un
reflex de l'error d'estimació que presenta l'evolució de la comparativa dels valors de pic de la
tensió de sortida, estimada i mesurada. Donat que els εVoCOE estimats i mesurats presentats,
s'han calculat a partir de l'ús dels valors de tensió de pic, és l'error d'estimació d'aquest últim
paràmetre el que ha de ser analitzat i discutit. En aquest cas, el seu valor màxim en d'interval
sota estudi és d'uns 880mV sobre uns pràcticament 100V, amb el que aquest error d'estimació
pot esser considerat menyspreable a tots els efectes i per tant determina una gran fidelitat en
quant al model d'estimació d'error d'amplitud a la tensió de sortida, en funció de l'error COE
del Modulador.
Tal i com es mostra al Capítol 3, l'error COE pot ser representat en domini temporal,
mitjançant la diferència del senyal de sortida teòric o VOUT (IDEAL) i el senyal de sortida mesurat o
VOUT (REAL). Per tal de treballar físicament amb un senyal de tensió de sortida ideal, és necessari
ajustar el senyal de referència o d'entrada fins assolir el valor del senyal teòric esperat. A més,
la diferència entre dues senyals, ha de calcular-se en igualtat de fase. L'altre problema que ha
de ser tingut en compte, és el fet de la presencia en el senyal real o mesurat de sortida, de la
resta d'aportacions o errors generats en la cadena d'amplificació.
Per tal de poder representar gràficament la forma d'ona temporal de l'Error COE, tal i com es
fa a partir de simulacions en la figura 3-20 del capítol 3, sobre el senyal VOUT(REAL) mesurat a la
sortida de la cadena d'amplificació DCI-NPC, s'ha aplicat un guany tal que:

I sobre el resultat s'ha aplicat un retard corresponent a la correcció de fase de l'angle ϴTOT on:

Les figures 8-54, 8-55 i 8-56 mostren la forma d'ona de l'error d'amplitud a la sortida del
sistema degut a la presència d'error COE al Modulador. La taula 8-26 mostra els errors COE
considerats i els errors COE calculats gràficament a partir dels seus senyals temporals. Les
figures mostren en verd el senyal VOUT, en vermell el senyal VIN i en taronja el senyal εVoCOE.
TAULA 8-26:Valors COE fixats i valors COE mesurats sobre les funcions temporals d'error.

FIGURE
Figure 8-54
Figure 8-55
Figure 8-56
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COE Value
2% + 2% = 2%
0% +10% = 5%
10% + 10% = 10%

COE Measured
MaxA= 1V, MaxB= 2.8V--> (1+2.8)/2 = 2.4%
MaxA= 6.33V, MaxB= 3.95V--> (6.33+3.95)/2 = 5.14%
MaxA= 15.6V, MaxB= 9.60V--> (15.6+9.60)/2 = 12.6%
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Figura 8-54: Visualització de l'Error COE per COE = 2% + 2% = 2%

Figura 8-55: Visualització de l'Error COE per COE = 0% + 10% = 5%

Figura 8-56: Visualització de l'Error COE per COE = 10% + 10% = 10%
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8.2-3.3.

Validació dels Estimadors d'Errors CAE del Modulador

La segona de les dues fonts d'error contingudes al Modulador SPWM és l'error d'Amplitud de
portadora o Carrier Amplitude Error (CAE). Al Capítol 3 aquest error ha estat estudiat,
caracteritzat, modelat, simulat i analitzat. Al Capítol 6, i a partir dels resultats extrets del
Capítol 3, s'ha calculat el model d'estimació de l'error CAE.
Per tal de validar aquest model d'estimació de l'Error CAE del Modulador, es planteja el punt
de treball experimental pel prototipus d'amplificador DCI-NPC mostrat a la taula 8-27.
TAULA 8-27: Resum de les condicions experimentals d'operació de l'Amplificador DCI-NPC

VDC
100V

m
0.9

FSW
200kHz

OPERATION POINT
FIN
Td
1kHz
20ns

RLOAD
5kΩ

COE
0%

CAE
0% - 20%

Per tal d'avaluar experimentalment la generació d'errors d'amplitud i distorsió a partir d'Error
CAE, tal i com mostra la taula anterior, s'ajustarà el modulador per que treballi amb valors de
CAE dintre de l'intèrval 2.5% - 20%. Per fer-ho, el modulador analògic dissenyat permet la
variació d'un guany aplicat al senyal de les portadores, tant positiva com negativa. Per tan, es
pot forçar un error CAE simètric o asimètric. La taula 8-28 mostra el valor de tensió DC que s'ha
d'atenuar als senyals portadora per fixar un determinat valor de CAE en el modulador.
TAULA 8-28: Correspondència de les Tensions d'Atenuació de portadora i l'Error CAE

CAECARRIER-A [%]

CAECARRIER-B [%]

ERRORCARRIER-A [V]

CAEA = 2.5%
CAEA = 5%
CAEA = 10%
CAEA = 20%

CAEB = 2.5%
CAEB = 5%
CAEB = 10%
CAEB = 20%

60mV
140mV
280mV
600mV

L'error CAE pot donar-se en qualsevol de les dues senyals portadora o en ambdues a l'hora. Si
l'error CAE es presenta de forma simètrica en ambdues portadores, el valor en % del CAE
resultant correspon al valor del CAE de cada una de les portadores (p.e: 3% + 3% = 3%).
Per altra banda, si l'error CAE es presenta asimètricament i tant sols afecta a un dels senyals
portadora, el valor de l'Error CAE resultant correspon a 1/2 del valor CAE de la portadora
afectada (p.e: 3% + 0% = 1.5% o bé 3% + 2% = 5/2 = 2.5%). Les figures següents, mostren
alguns dels Errors CAE fixats en el Modulador per validar experimentalment el model
d'estimació d'errors d'amplitud i distorsió en funció del CAE del Modulador.
La figura 8-57 mostra una atenuació o error CAE de 60mV que afecta a la portadora negativa i
positiva. En base a la taula 8-28, una atenuació de 60mV correspon a un error CAE = 2.5% +
2.5% = 2.5%.
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Figura 8-57: Senyals Portadora positiva i negativa amb CAE = (2.5% + 2.5%) = 2.5%

La figura 8-58 mostra una atenuació o error CAE de 140mV que afecta a la portadora negativa i
positiva. En base a la taula 8-28, una atenuació de 140mV correspon a un error CAE = 5% + 5%
= 5%.

Figura 8-58: Senyals Portadora positiva i negativa amb CAE = (5% + 5%) = 5%
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La figura 8-59 mostra una atenuació o error CAE de 280mV que afecta a la portadora negativa i
positiva. En base a la taula 8-28, una atenuació de 280mV correspon a un error CAE = 10% +
10% = 10%.

Figura 8-59: Senyals Portadora positiva i negativa amb CAE = (10% + 10%) = 10%

La figura 8-60 mostra una atenuació o error CAE de 600mV que afecta a la portadora negativa i
positiva. En base a la taula 8-28, una atenuació de 600mV correspon a un error CAE = 20% +
20% = 20%.

Figura 8-60: Senyals Portadora positiva i negativa amb CAE = (20% + 20%) = 20%
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La taula 8-29 mostra una relació de valors de CAE per cada una de les portadores i els valors
estimats, a partir dels models del Capítol 6, dels errors totals d'amplitud i distorsió, els errors
de distorsió i amplitud locals generats pel CAE i el valor de tensió de pic de sortida.
TAULA 8-29: Valors Estimats d'Error d'Amplitud i Distorsió a partir del CAE

CAECARRIER-A
2.5%
5%
10%
20%

CAECARRIER-B
2.5%
5%
10%
20%

CAEEQUIVALENT
2.5%
5%
10%
20%

ESTIMATED VALUES
εVoTOTAL εVoCAE εTHDTOTAL
-0.6%
2.09%
2.00%
-2.62%
4.11%
2.45%
-6.65%
8.14%
3.5%
-14.72% 16.21%
5.18%

εTHDCAE
0.52%
0,98%
2.10%
3.77%

VoPEAK
90.54V
92.36V
95.99V
103.25V

VoRMS
64.02V
65.31V
67.87V
73.01V

A partir de les mesures i adquisicions fetes en els diferents experiments, corresponents als
diferents valors de CAE mostrats a la taula 8-28, s'han obtingut, les següents figures 8-61, 8-62,
8-63 i 8-64. La figura 8-61 mostra els valors de pic dels senyals VIN d'entrada i el senyal VOUT de
sortida per un valor CAE de 2.5%. La figura 8-62 mostra els valors de pic dels senyals VIN
d'entrada i el senyal VOUT de sortida per un valor CAE de 5%. . La figura 8-63 mostra els valors
de pic dels senyals VIN d'entrada i el senyal VOUT de sortida per un valor CAE de 10%. La figura 864 mostra els valors de pic dels senyals VIN d'entrada i el senyal VOUT de sortida per un valor
CAE de 20%.

Figura 8-61: Senyals VIN i VOUT amb CAE = (2.5% +2.5%) = 2.5%
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Figura 8-62: Senyals VIN i VOUT amb CAE = (5% +5%) = 5%

Figura 8-63: Senyals VIN i VOUT amb CAE = (10% +10%) = 10%

Figura 8-64: Senyals VIN i VOUT amb CAE = (20% +20%) = 20%
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La figura 8-65 mostra l'anàlisi d'harmònics i càlcul de THD del senyal VOUT de sortida realitzat
pels casos: (a) CAE = 2.5%, (b) CAE = 5%, (c) CAE = 10% i (d) CAE = 20%.

a

b

c

d

Figura 8-65: Harmònics i THD dels senyals de tensió VOUT per CAE = [2.5%, 5%, 10%, 20%]

A partir de els mesures de tensió de pic del senyal VOUT, es pot calcular el valor en % de l'Error
d'Amplitud total a la sortida segons l'expressió 8.1 i el càlcul del valor local d'Error d'Amplitud,
originat pel valor de CAE, es pot calcular segons 8.2, però, en el cas del CAE, l'efecte de
saturació de l'ona de tensió, impossibilita treballar analíticament amb els valors de pic de la
tensió de sortida, pel que fa als valors de CAE continguts dintre de d'interval d'estudi i per un
valor de l'Índex de Modulació tan elevat com m = 0.9. Amb aquest valor de l'índex de
modulació, un 10% dels efectes de saturació del CAE es veuen compensats per l'atenuació
virtual del 10% que provoca el factor m = 0.9. És pèr aquest fet, que en l'estudi de les mesures
realitzades en les proves experimentals referents a l'error CAE, no s'han tingut en consideració
els càlculs de εVoTOTAL ni εVoCAE degut a que la tensió VOUT(PEAK) queda limitada, en tots 4 casos a
la tensió màxima de sortida disponible (90VPEAK).
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Per tal de calcular el valor local d'Error de Distorsió o εTHDCAE, s'ha de tenir en compte el
principi de concatenació d'errors distorsionants. De forma aproximada, a partir de l'expressió
7.67, del Capítol 7, es pot deduir que l'Error local de Distorsió originat pel valor de CAE al
modulador, equival a la diferencia entre l'error de distorsió total mesurat i l'error de distorsió
total mesurat en el cas referència on el valor CAE = 0% per les mateixes condicions. Aquest
raonament queda mostrar a l'expressió 8.3 i 8.4
Mitjançant l'ús de les expressions anteriors, es poden representar tot els valors d'interès
mesurats o calculats a partir de les mesures experimentals. La taula 8-30 mostra una relació de
valors de CAE per cada una de les portadores i els valors mesurats, dels errors totals
d'amplitud i distorsió, els errors de distorsió i amplitud locals generats pel CAE i el valor de
tensió de pic de sortida.
TAULA 8-30: Valors Mesurats d'Error d'Amplitud i Distorsió a partir del CAE

CAECARRIER-A
2.5%
5%
10%
20%

CAECARRIER-B
2.5%
5%
10%
20%

CAEEQUIVALENT
2.5%
5%
10%
20%

MEASURED VALUES
εVoTOTAL εVoCAE
-

εTHDTOTAL
1.93%
2.32%
3.48%
5.15%

εTHDCAE
0.46%
0.85%
2.01%
3.68%

VoPEAK
90.00V
90.00V
90.00V
90.00V

VoRMS
64.1V
66.1V
68.1V
69.9V

Per tal de disposar d'una representació única de les evolucions dels diferents paràmetres
d'interès (εTHDTOTAL, εTHDCAE)) tant estimats com mesurats, així com de l'evolució dels errors
d'estimació respecte els resultats experimentals, tota la informació presentada a les taules 829 i 8-30 es mostra, a continuació en forma de gràfics de tendències.
Les figures 8-66 i 8-67 mostren les evolucions, respecte al valor d'error CAE, dels Errors,
estimats i mesurats) de Distorsió total a la sortida del sistema i Distorsió Local a la sortida del
sistema originada únicament per l'error CAE. Les figures també mostren l'evolució de l'error
comés en l'estimació a partir dels models de generació d'errors εTHDTOTAL i εTHDCAE respecte
als valors mesurats o calculats experimentalment.

Figura 8-66: εTHD Total Estimat, Mesurat i de l'Error d'Estimació
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Figura 8-67: εTHDCAE Local Estimat, Mesurat i de l'Error d'Estimació

En el cas del εTHDTOTAL l'error entre el valor estimat i mesurat, presenta el seu màxim en
d'interval CAE = [2.5% -20%] en el valor de CAE = 20% essent aquest error de 0.13 punts sobre
el valor percentual. Cal donar importància al fet de que un valor de CAE superior a un 2% es
pràcticament impossible, donat que determinaria que el modulador en qüestió presenta algun
tipus de mal funcionament o defecte de disseny. Per aquest motiu, es pot assegurar que el
nivell d'error d'estimació assolible en la pràctica, pot esser considerat menyspreable. Per altra
banda, la tendència que presenta la comparativa mostra cert paral·lelisme i per tant, conegut
l'error d'estimació màxim, l'estimador pot ser ajustat mitjançant una funció d'ajust del tipus
Offset. L'augment de l'error per valors de CAE elevats, és degut a la maximització dels efectes
distorsionant de la saturació a la ona de tensió de sortida. En aquest punt, l'evolució del valor
de error de distorsió generat a partir del CAE, que es mantenia lineal-proporcional, passa a
presentar severes no linealitats degut al augment del 3er harmònic del senyal de sortida, pels
efectes de la saturació de l'ona de tensió.
En el cas del εTHDCOE l'error entre el valor estimat i mesurat, presenta el seu màxim en
d'interval CAE = [2.5% -20%] en el valor de CAE = 20% essent aquest error de 0.22 punts sobre
el valor percentual. Per motius idèntics al cas de l'error d'estimació del εTHDTOTAL, aquest error
d'estimació pot ser considerat baix, però tenint en compte que aquest error, originat en
l'aplicació de les expressions 8.3 i 8.4, parteixen de les mesures i valors del εTHDTOTAL, i que per
tant, mantenen la proporcionalitat i l'ordre de magnitud de l'error d'estimació.
Tal i com es mostra al Capítol 3, l'error CAE, al igual que l'error COE en l'apartat anterior, pot
ser representat en domini temporal, mitjançant la diferència del senyal de sortida teòric o
VOUT (IDEAL) i el senyal de sortida mesurat o VOUT (REAL). Per tal de poder representar gràficament
la forma d'ona temporal de l'Error CAE, tal i com s'ha proposat i mostrat en l'apartat anterior
d'aquest Capítol pel cas de l'error COE, sobre el senyal VOUT(REAL) mesurat a la sortida de la
cadena d'amplificació DCI-NPC, es pot aplicar un guany com el descrit a l'expressió 8.5 i un
retard o compensació de fase tal i com mostra l'expressió 8.6.
Les figures 8-68 i 8-69 mostren la forma d'ona de l'error d'amplitud a la sortida del sistema
degut a la presència d'error CAE al Modulador. La taula 8-31 mostra els errors CAE considerats
i els errors CAE calculats gràficament a partir dels seus senyals temporals. Les figures mostren
en verd el senyal VOUT, en vermell el senyal VIN i en taronja el senyal εVoCAE.
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TAULA 8-31: Valors COE fixats i valors COE mesurats sobre les funcions temporals d'error

FIGURE
Figure 8-68
Figure 8-69

CAE Value
10% +10% = 10%
20% +20% = 20%

CAE Measured
MaxA= 9.0V, MaxB= 11.2V--> (11.2+9.0)/2 = 10.1%
MaxA= 15V, MaxB= 26.1V--> (15+26.1)/2 = 20.55%

Figura 8-68: Visualització de l'Error CAE per CAE = 10% + 10% = 10%

Figura 8-69: Visualització de l'Error CAE per CAE = 20% + 20% = 20%
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8.2-3.4.

Validació dels Estimadors d'Errors Vd del Clamp-Diode

El primer element estudiat com a font generadora d'errors dintre de l'Etapa de Potència és el
Díode de fixació del punt mig del DC-Bus, també anomenat en aquesta Tesis i en la literatura
Clamp-Diode. Dintre d'aquest element, hi tenen lloc, principalment 2 mecanismes de
generació d'error d'amplitud i distorsió a la tensió de sortida de la cadena d'amplificació DCINPC. Aquests mecanismes de generació d'error són el valor de la tensió en directa del ClampDiode o Vd i el seu Temps de Recuperació en Inversa o trrD.En aquest apartat, es validaràn
mitjançant mesures i resultats experimentals els models d'estimació d'errors d'amplitud i
distorsió generats per la caiguda de tensió en conducció Vd dels Clamp-Diodes.
La taula 8-32 mostra les condicions i característiques del punt d'operació del sistema DCI-NPC
per les proves, experimentacions i mesures de validació.
TAULA 8-32: Resum de les condicions experimentals del sistema d'amplificació

MOSFET
Model IRFB4020
Rds(ON)
80mΩ
trrM
82ns
VdM
1.3V
td(ON)
7.8ns
td(OFF)
16ns
tr
12ns
tf
6.3ns

EXPERIMENTAL CONDITIONS
CLAMP-DIODE
FILTER
Model
LF
44.3µH
Vd
CF
1.4µF
trrD
Rcu
80mΩ
Tº
25ºC / 125ºC

OPERATION POINT
VDC
100V
m
0.9/0.6
FSW
200kHz
FIN
1kHz
Td
20ns
RLOAD
200Ω
ϕ°
< 2°
αPND-MOS
< 0.012
αPND
< 0.060

Tal i com succeïa en els apartats anteriors d'aquest Capítol, es fixa un filtre LC de sortida
idèntic al filtre utilitzat en les simulacions i càlculs realitzats al llarg dels anteriors capítols. Amb
aquest filtre, tant els valors de corrent reactiu existents en el sistema, com l'angle de fase
Tensió-Corrent són menyspreables. Aquest fet implica que el temps de circulació de corrent a
través dels díodes de lliure circulació dels MOSFETS és mínim o nul, amb els que els efectes de
la font d'errors lligada al seu temps de recuperació en inversa o trrMOS també poden ser
considerats nuls, i per tant, en aquest capítol tampoc es proposa cap prova o experiment per
tal d'estudiar i analitzar experimentalment els seus efectes.
La taula 8-33 mostra el conjunt de Díodes utilitzats com a Clamp-Diodes en els diferents setups
experimentals dissenyats per aquest apartat.
TAULA 8-33: Díodes disponibles en els SetUps experimentals

Model
Tº [C]
Vd
trrD

30CTH02 (Si)
25ºC
150ºC
0.92V
0.78V
26ns
40ns

CLAMP-DIODE
IDH12S60C (SiC)
DSEI 60 (Si)
25ºC
150ºC
25ºC
150ºC
1.5V
1.78V
2.3V
1.8V
<10ns
<10ns
35ns
35ns

DSEI 20 (Si)
25ºC
150ºC
2.3V
1.8V
40ns
40ns

Per tal de poder validar els models d'estimació d'errors εVoVd i εTHDVd cal, en primer lloc,
validar l'estudi i caracterització feta en el Capítol 5, dels mecanismes generadors dels errors
atribuïts al valor de Vd dels Clamp-Diodes. Per fer-ho, s'ha seleccionat un parell de Díodes amb
valors de Vd diferenciades.
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L'objectiu d'aquesta primera prova i resultats és el de mostrar els efectes de la caiguda de
tensió Vd en la forma d'ona de la tensió PWM de sortida (Senyal Pre-Filtre). La taula 8-34
mostra les característiques del parell de Díodes seleccionats per les proves i mesures d'aquest
apartat.
TAULA 8-34: Parell de Díodes utilitzats com a Clamp-Diodes ens els SetUps experimentals

Model
Tº [C]
Vd
trrD

USED CLAMP-DIODES
30CTH02 (Si)
DSEI 20 (Si)
25ºC
25ºC
0.92V ≈ 1V
2.15V ≈ 2V
26ns
40ns

Aquest mateix Setup serà utilitzat per validar els models d'afectació de la variació de l'Índex de
Modulació a la generació d'errors d'amplitud i distorsió per part de la tensió Vd, tal i com
mostra la següent taula resum del punt d'operació del sistema.
TAULA 8-35: Resum de les condicions experimentals d'operació de l'Amplificador DCI-NPC

VDC
100V

m
0.9 / 0.6

FSW
200kHz

OPERATION POINT
FIN
Td
1kHz
20ns

RLOAD
200Ω

COE & CAE
0%

trrD
26ns / 40ns

Basant-se en la taula 8-35 i a partir dels diferents escenaris possibles, mitjançant l'eina de
simulació i estimació dels factors de mèrit d'interès, es mostra la següent taula de resultats
estimats.
TAULA 8-36: Valors Estimats d'Error d'Amplitud i Distorsió a partir del valor de Vd i m

Vd
0.92V ≈ 1V
2.15V ≈ 2V

m
m = 0.9
m = 0.6
m = 0.9
m = 0.6

ESTIMATED VALUES
εVoTOTAL εVoVd εTHDTOTAL
1,62%
0,56%
1,69%
2,23%
0,84%
2,68%
2,36%
1,30%
2,88%
3,34%
1,95%
3,55%

εTHDVd
1,11%
1,66%
2,58%
3,87%

VoPEAK
88,54V
58,66V
87,87V
58,00V

IoPEAK
442mA
293mA
439mA
290mA

A partir de les mesures i adquisicions fetes en els diferents experiments, corresponents als
diferents valors de Vd i m mostrats a la taula 8-36, s'han obtingut, entre d'altres, les figures 870, 8-71, 8-72 i 8-73.
La figura 8-70 mostra dos cicles del senyal de tensió de sortida PWM (Pre-Filtre), el senyal de
tensió de sortida VOUT, el corrent de sortida IOUT i el senyal referència d'entrada VIN per un valor
de l'Índex de Modulació de m = 0.9 i el Díode 30CTH02 de Vd ≈ 1V com a Clamp-Diodes.
La figura 8-71 mostra un detall del senyal PWM corresponent a la figura 8-70. Aquest
fragment del senyal PWM de sortida correspon a la transició d'estats -VDC/2 -to- 0 cap a l'estat
0 -to- +VDC/2. Com es pot observar a la figura 8-71 i a partir de les expressions parcials
corresponents als estats mostrats a 5.9 - 5.14 del Capítol 5, es pot determinar, a partir de
l'estudi del senyal PWM de sortida, que la tensió Vd dels Clamp-Diodes utilitzats, té un valor
aproximat de 1V.
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Figura 8-70: Senyals VIN, VOUT, IOUT i VOUT(PWM) per un valor de Vd≈1V i m = 0.9

Figura 8-71: Detall dels Senyals VOUT i VOUT(PWM) per un valor de Vd≈1V i m = 0.9

La figura 8-72 mostra dos cicles del senyal de tensió de sortida PWM (Pre-Filtre), el senyal de
tensió de sortida VOUT, el corrent de sortida IOUT i el senyal referència d'entrada VIN per un valor
de l'Índex de Modulació de m = 0.6 i el Díode DSEI20 de Vd ≈ 2V com a Clamp-Diodes.
La figura 8-73 mostra un detall del senyal PWM corresponent a la figura 8-72. Aquest
fragment del senyal PWM de sortida correspon a la transició d'estats -VDC/2 -to- -VDC/2 cap a
l'estat -VDC/2 -to- 0.
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Com es pot observar a la figura 8-73 i a partir de les expressions parcials corresponents als
estats mostrats a 5.9 - 5.14 del Capítol 5, es pot determinar, a partir de l'estudi del senyal
PWM de sortida, que la tensió Vd dels Clamp-Diodes utilitzats, té un valor aproximat de 2V.

Figura 8-72: Detall dels Senyals VOUT i VOUT(PWM) per un valor de Vd≈2V i m = 0.6

Figura 8-73: Detall dels Senyals VOUT i VOUT(PWM) per un valor de Vd≈2V i m = 0.6
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La figura 8-74 mostra l'anàlisi d'harmònics i càlcul de THD del senyal VOUT de sortida realitzat
pels casos: (a) Vd ≈ 1V i m = 0.9, (b) Vd ≈ 1V i m = 0.6, (c) Vd ≈ 2V i m = 0.9 i (d) Vd ≈ 2V i m = 0.6.

a

b

c

d

Figura 8-74: Harmònics i THD dels senyals de tensió VOUT per (Vd, m) = [(1V, 2V), (0.9, 0.6)]

A partir de els mesures de tensió de pic del senyal VOUT, es pot calcular el valor en % de l'Error
d'Amplitud total a la sortida segons l'expressió 8.1. El càlcul del valor local d'Error d'Amplitud,
originat pel valor de Vd, es pot calcular segons el següent raonament:
A partir d'un punt de treball, donat per un valor determinat de Vd es pot calcular el valor en %
de l'Error d'Amplitud total a la sortida segons l'expressió 8.1

Si es calcula l'increment de valor de Vd que presenten dos Díodes diferents testats, tal com:
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Es pot calcular, mitjançant l'ús de l'expressió 8.1, el valor en % de l'Error d'Amplitud total a la
sortida corresponent al increment calculat amb l'expressió 8.8.

A partir d'aquest valor d'error, es pot definir un Factor de Error Local tal com:

Amb el que, a partir de l'ús d'aquest factor, es pot calcular el valor en % de l'Error d'Amplitud
total a la sortida corresponent a qualsevol valor de Vd.

Així doncs, s'ha de mantenir la relació següent:

Per tal de calcular el valor local d'Error de Distorsió o εTHDVd, s'ha de tenir en compte el
principi de concatenació d'errors distorsionants. De forma aproximada, a partir de l'expressió
7.67, del Capítol 7, es pot deduir que l'Error local de Distorsió originat pel valor de Vd dels
Clamp-Diodes, equival a la diferencia entre l'error de distorsió total mesurat i l'error de
distorsió total mesurat en un cas referència on el valor de la resta de fonts d'error en manté
constant per les mateixes condicions. Aquest raonament queda mostrar a l'expressió 8.3 i 8.4.
En aquest cas, els valors del temps de recuperació en inversa o trrD varia entre els dos díodes
utilitzats, tot i que degut al baix valor (< 0.06) del factor de ponderació del temps de conducció
en inversa dels Clamp-Diodes (αPND) la diferència entre l'error de distorsió que aporta un trrD =
26ns i un trrD = 40ns és nula. Per tant, es poden utilitzar les expressions 8.3 i 8.4 pel càlcul del
valor local d'Error de Distorsió o εTHDVd.
Mitjançant l'ús de les expressions anteriors, es poden representar tot els valors d'interès
mesurats o calculats a partir de les mesures experimentals. La taula 8-37 mostra una relació de
valors de Vd i m i els valors mesurats, dels errors totals d'amplitud i distorsió, els errors de
distorsió i amplitud locals generats pel Vd i el valor de tensió de pic de sortida.
TAULA 8-37: Relació de Valors Mesurats d'Error d'Amplitud i Distorsió a partir del Vd i m

Vd
0.92V ≈ 1V
2.15V ≈ 2V

m
m = 0.9
m = 0.6
m = 0.9
m = 0.6

MEASURED VALUES
εVoTOTAL εVoVd εTHDTOTAL
1,56%
0,53%
1,67%
2,00%
0,87%
2,67%
2,27%
1,24%
2,76%
3,17%
2,04%
3,44%

εTHDVd
0,81%
0,59%
1,90%
2,30%

VoPEAK
88,60V
58,80V
87,96V
58,10V

IoPEAK
440mA
293mA
440mA
289mA

Per tal de disposar d'una representació única de les evolucions dels diferents paràmetres
d'interès ( En aquest cas, εTHDTOTAL, εVoTOTAL, VOUT(PEAK)) tant estimats com mesurats, així com
l'evolució dels errors d'estimació respecte els resultats experimentals, tota la informació
presentada a les taules 8-31 i 8-32 es mostra, a continuació en forma de gràfics de tendències.
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Les figures 8-75 i 8-76 mostren les evolucions, respecte al valor de la tensió Vd i al valor de m,
dels Errors, (estimats i mesurats) de Distorsió total a la sortida del sistema.
Les figures 8-75 i 8-76 també mostren l'evolució de l'error comés en l'estimació a partir dels
models de generació d'error
εTHDTOTAL respecte als valors mesurats o calculats
experimentalment.

Figura 8-75: εTHD Total Estimat, Mesurat i de l'Error d'Estimació

Figura 8-76: εTHD Total Estimat, Mesurat i de l'Error d'Estimació

Les figures 8-77 i 8-78 mostren les evolucions, respecte al valor de la tensió Vd i al valor de m,
de la tensió de pic de sortida VOUT(PEAK), (estimats i mesurats).
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Figura 8-77: Evolució del VOUT(PEAK) Estimat, Mesurat per m = 0.9, en funció del Vd

Figura 8-78: Evolució del VOUT(PEAK) Estimat, Mesurat per m = 0.6, en funció del Vd

Les figures 8-79 i 8-80 mostren les evolucions, respecte al valor de la tensió Vd i al valor de m,
dels Errors, (estimats i mesurats) d'Amplitud total a la sortida del sistema. Les figures 8-79 i 880 també mostren l'evolució de l'error comés en l'estimació a partir dels models de generació
d'error εVoTOTAL respecte als valors mesurats o calculats experimentalment.
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Figura 8-79: εVo Total Estimat, Mesurat i de l'Error d'Estimació

Figura 8-80: εVo Total Estimat, Mesurat i de l'Error d'Estimació

Els models d'estimació d'errors d'amplitud i distorsió (i indirectament l'estimació del valor de
pic de la tensió de sortida VOUT(PEAK)) presenten uns errors de fidelitat relativament baixos, tot i
que cal contextualitzar aquests valors d'error d'estimació. En el cas del εTHDTOTAL l'error entre
el valor estimat i mesurat, presenta el seu màxim en d'interval Vd = [0.78V - 2.15V] en el valor
de Vd = 2.15V essent aquest error de 0.12 punts sobre el valor percentual en els casos de m =
0.9 i m = 0.6. Cal donar importància al fet de que uns valor de Vd inferiors a uns 2V són,
tecnològica i econòmicament molt factibles. Per aquest motiu, es pot assegurar que el nivell
d'error d'estimació assolible en la pràctica, pot ésser considerat de mínim, tot i que no
menyspreable.
El cas de l'error d'estimació presentat per l'evolució dels εVoTOTAL estimats i mesurats, és un
reflex de l'error d'estimació que presenta l'evolució de la comparativa dels valors de pic de la
tensió de sortida, estimada i mesurada. Donat que els εVoTOTAL estimats i mesurats presentats,
s'han calculat a partir de l'ús dels valors de tensió de pic, és l'error d'estimació d'aquest últim
paràmetre el que ha de ser analitzat i discutit. En aquest cas, el seu valor màxim en d'interval
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sota estudi és d'uns 100mV sobre uns pràcticament 100V, amb el que aquest error d'estimació
pot esser considerat menyspreable a tots els efectes i per tant determina una gran fidelitat en
quant al model d'estimació d'error d'amplitud a la tensió de sortida, en funció de la tensió Vd
dels Clamp-Diodes.
8.2-3.5.

Validació dels Estimadors d'Errors trrD del Clamp-Diode

El segon mecanisme de generació d'error d'amplitud i distorsió a la tensió de sortida de la
cadena d'amplificació DCI-NPC, que hi té lloc dintre de l'element Clamp-Diode és el seu Temps
de Recuperació en Inversa o trrD. En aquest apartat, es validarà mitjançant mesures i resultats
experimentals els models d'estimació d'errors d'amplitud i distorsió generats pel trrD dels
Clamp-Diodes. Per tal de poder validar els models d'estimació d'errors εVoTrrD i εTHDTrrD cal, en
primer lloc, validar l'estudi i caracterització feta en el Capítol 5, dels mecanismes generadors
dels errors atribuïts al valor de trrD dels Clamp-Diodes. Per fer-ho, s'ha seleccionat un parell de
Díodes amb valors de trrD diferenciades i uns valors de Vd idèntics, per tal de mantenir la
independència en l'estudi de la variació de valors de trrD i tenir fixats a valors constants, la
resta de fonts d'error existents a la cadena d'amplificació DCI-NPC.
L'objectiu d'aquesta primera prova i resultats és el de mostrar els efectes del Temps de
Recuperació en Inversa trrD en la forma d'ona de la tensió PWM de sortida (Senyal Pre-Filtre).
La taula 8-38 mostra les característiques del parell de Díodes seleccionats per les proves i
mesures d'aquest apartat.
TAULA 8-38: Parell de Díodes utilitzats com a Clamp-Diodes ens els SetUps experimentals

Model
Tº [C]
Vd
trrD

USED CLAMP-DIODES
DSEI 60 (Si)
DSEI 20 (Si)
25ºC
25ºC
2.3V
2.3V
35ns
40ns

La següent taula mostra el punt d'operació del sistema durant les següents proves i mesures.
TAULA 8-39: Resum de les condicions experimentals d'operació de l'Amplificador DCI-NPC

VDC
100V

m
0.9

FSW
200kHz

OPERATION POINT
FIN
Td
1kHz
20ns

RLOAD
200Ω

COE & CAE
0%

Vd
2.3V

Per tal d'explorar el major nombre de configuracions circuitals, els resultats mostrats en les
figures han estat adquirits mesurant la forma d'ona de la tensió en conducció de Clamp-Diodes
situats en diferents parts del circuit i operant en diferents estats de conducció.
Així doncs, a partir de la distribució topològica dels Clamp-Diodes mostrada a la figura 8-81, les
figures 8-82, 8-84 i 8-85 mostren el senyal de tensió de sortida PWM (Pre-Filtre) o VOUT(PWM) en
l'estat definit per -VDC -to- -VDC/2. En aquest estat intervenen els Clamp-Diodes D2 i D1'. En
aquest cas, els Clamp-Diodes han estat implementats amb el dispositiu DSEI20 de trrD = 40ns.
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+
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+
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T1'
T2'
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D1'
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T3'
T4'

+

VDC/2

Vd

D2'
+

VDC/2

T1

D1

+

VDC/2

+

+

+

VDC/2

Vd Rd

Figura 8-81: Circuit DCI-NPC equivalent amb el model VR dels Clamp-Diodes

La figura 8-82 mostra gràficament l'error PAE de tensió en el senyal PWM de sortida que
produeix el temps trrD dels Clamp-Diodes (D2 i D1').

Figura 8-82: Efectes de l'Error PAE trrD en els Senyals VOUT(PWM) i Vd(D2) per trrD = 40ns

Aquesta representació gràfica de l'error generat pel temps de recuperació en inversa dels
Clamp-Diodes, es correspon amb la representació mostrada a la figura 5-31 del Capítol 5 i
reproduïda a la figura 8-83.
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Figura 8-83: Efectes de l'Error PAE trrD en el Senyals VOUT(PWM)

La figura 8-84 mostra 8 cicles del senyal VOUT(PWM) i la tensió mesurada en el Clamp-Diode D2. La
figura 8-85 mostra un detall de 3 cicles del senyal mostrat a la figura 8-84. En aquest detall, es
pot observar el fenomen parcial PAE afectant el senyal PWM i degut al trrD.

Figura 8-84: Senyals VOUT(PWM) i Vd(D2) per un valor de trrD = 40ns

Tal i com mostra la figura 8-85, l'amplada del fenomen PAE sobre el senyal PWM, es correspon,
temporalment amb la durada de la conducció en inversa del corresponent Clamp-Diode, en
aquest cas aproximadament 40ns.
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Figura 8-85: Detall dels senyals VOUT(PWM) i Vd(D2) per un valor de trrD = 40ns

A partir de la distribució topològica dels Clamp-Diodes mostrada a la figura 8-81, les figures 886 i 8-87 mostren el senyal de tensió de sortida PWM (Pre-Filtre) o VOUT(PWM) en l'estat definit
per +VDC/2 -to- +VDC . En aquest estat intervenen els Clamp-Diodes D2' i D1. En aquest cas, els
Clamp-Diodes han estat implementats amb el dispositiu DSEI60 de trrD = 35ns. La figura 8-86
mostra 8 cicles del senyal VOUT(PWM) i la tensió mesurada en el Clamp-Diode D2'.

Figura 8-86: Senyals VOUT(PWM) i Vd(D2') per un valor de trrD = 35ns
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La figura 8-87 mostra un detall de 3 cicles del senyal mostrat a la figura 8-86. En aquest detall,
es pot observar el fenomen parcial PAE afectant el senyal PWM i degut al trrD.
Tal i com mostra la figura 8-87, l'amplada del fenomen PAE sobre el senyal PWM, es correspon,
temporalment amb la durada de la conducció en inversa del corresponent Clamp-Diode, en
aquest cas aproximadament 35ns.

Figura 8-87: Detall dels senyals VOUT(PWM) i Vd(D2') per un valor de trrD = 35ns

En aquest cas, els valors del temps de recuperació en inversa o trrD varia entre els dos díodes
utilitzats, tot i que degut al baix valor (< 0.06) del factor de ponderació del temps de conducció
en inversa dels Clamp-Diodes (αPND) la diferència entre l'error de distorsió i amplitud en el
senyal de sortida, que aporta un trrD = 35ns i un trrD = 40ns és pràcticament nula.
És per aquest fet, que per tal d'avaluar els valors mesurats de εTHDTOTAL i εVoTOTAL originats pel
valor del temps trrD, és necessari utilitzar com a Clamp-Diodes, uns dispositius amb uns valors
de temps de recuperació en inversa més grans. A més, aquests díodes, hauran de mantenir
constant entre ells, els seus valors de tensió Vd.
Per tal d'assegurar que les tensions Vd dels nous díodes seleccionats es manté constant i igual
entre els diferents dispositius sota test, es seleccionen com a díodes Clamp-Diodes, 3 MOSFETs
dels quals s'utilitzarà el seu díode paràsit. La taula 8-40 mostra les característiques dels 3
díodes paràsits seleccionats.
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TAULA 8-40: MOSFETs utilitzats com a Clamp-Diodes ens els SetUps experimentals

USED PARASITIC DIODES OF MOSFET AS A CLAMP-DIODES
Model
Tº [C]
Vd
trrD

IRFS4620 (Si)
25ºC
1.3V
75ns

IRFB4020 (Si)
25ºC
1.3V
80ns

IRFB4332 (Si)
25ºC
1.3V
190ns

Basant-se en la taula 8-40 i a partir dels diferents escenaris possibles, mitjançant l'eina de
simulació i estimació dels factors de mèrit d'interès, es mostra la següent taula de resultats
estimats.
TAULA 8-41: Valors Estimats d'Error d'Amplitud i Distorsió a partir del valor de trrD

trrD
75ns
80ns
190ns

m
m = 0.9
m = 0.9
m = 0.9

ESTIMATED VALUES
εVoTOTAL εVotrrD εTHDTOTAL
1,86%
0,02%
2,05%
1,86%
0,02%
2,13%
1,86%
0,03%
2,03%

εTHDtrrD
0,02%
0,02%
0,02%

VoPEAK
88,33V
88,33V
88,33V

La figura 8-88 mostra mostra l'anàlisi d'harmònics i càlcul de THD del senyal VOUT de sortida
realitzat pels casos: (a) trrD 75ns, (b) trrD = 80ns i (c) trrD = 190ns.

a

b

c

Figura 8-88: Harmònics i THD dels senyals de tensió VOUT per trrD = [75ns, 80ns, 190ns]

Mitjançant l'ús de les expressions 8.1 - 8.12, es poden representar tot els valors d'interès
mesurats o calculats a partir de les mesures experimentals realitzades.
La taula 8-42 mostra una relació de valors de trrD i els valors mesurats, dels errors totals
d'amplitud i distorsió, els errors de distorsió i amplitud locals generats pel trrD i el valor de
tensió de pic de sortida.
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TAULA 8-42: Valors Mesurats d'Error d'Amplitud i Distorsió a partir del valor de trrD

trrD
75ns
80ns
190ns

m
m = 0.9
m = 0.9
m = 0.9

MEASURED VALUES
εVoTOTAL εVotrrD εTHDTOTAL
1,82%
0,017%
1,96%
1,90%
0,022%
2,05%
1,85%
0,019%
1,95%

εTHDtrrD
0,015%
0,019%
0,013%

VoPEAK
88,48V
88,42V
88,45V

La figura 8-89 mostra un estudi dels errors d'estimació relacionats amb les diferències
observades entre els valors de la taula 8-36 i els valors mesurats o calculats de la taula 8-37.

Figura 8-89: Errors d'Estimació per tots els factors de mèrit d'interès

Els models d'estimació d'errors d'amplitud i distorsió (i indirectament l'estimació del valor de
pic de la tensió de sortida VOUT(PEAK)) presenten uns errors de fidelitat relativament baixos, tot i
que cal contextualitzar aquests valors d'error d'estimació.
En el cas del εTHDTOTAL l'error entre el valor estimat i mesurat, presenta el seu màxim en
d'interval trrD = [75ns - 190ns] en el valor de trrD = 190ns essent aquest error de 0.09 punts
sobre el valor percentual en els cas de m = 0.9 i Vd = 1.3V. Cal donar importància al fet de que
uns valor de trrD inferiors a uns 50ns són, tecnològica i econòmicament molt factibles. Per
aquest motiu, es pot assegurar que el nivell d'error d'estimació assolible en la pràctica, pot
esser considerat de mínim, tot i que no menyspreable.
El cas de l'error d'estimació presentat per l'evolució dels εVoTOTAL estimats i mesurats, és un
reflex de l'error d'estimació que presenta l'evolució de la comparativa dels valors de pic de la
tensió de sortida, estimada i mesurada. Donat que els εVoTOTAL estimats i mesurats presentats,
s'han calculat a partir de l'ús dels valors de tensió de pic, és l'error d'estimació d'aquest últim
paràmetre el que ha de ser analitzat i discutit. En aquest cas, el seu valor màxim en d'interval
sota estudi és d'uns 150mV sobre uns pràcticament 100V, amb el que aquest error d'estimació
pot esser considerat menyspreable a tots els efectes i per tant determina una gran fidelitat en
quant al model d'estimació d'error d'amplitud a la tensió de sortida, en funció del temps trrD
dels Clamp-Diodes.
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8.2-3.6.

Validació dels Estimadors d'Errors Rds(ON) del MOSFET

L'element més important dintre de l'etapa de potència és dispositiu commutador, en el cas de
la topologia DCI-NPC i la seva aplicació com a amplificador d'àudio, aquest element
commutador s'implementa mitjançant dispositius MOSFET. El dispositiu MOSFET, conté alguns
dels mecanismes generadors d'error de distorsió i amplitud a la senyal de sortida, objecte
d'estudi en aquesta Tesis. El primer d'ells és el valor finit de la resistència de canal que
presenta el MSOFET en conducció o Rds(ON).
Per tal de poder maximitzar els mecanismes de generació d'error d'aquest paràmetre del
MOSFET, el setup experimental a utilitzar ha de treballar en conducció de corrents d'ordre de
magnitud nominal. Aquesta condició és necessària degut a que la resistència Rds(ON) genera
errors de distorsió i amplitud proporcionals al corrent de conducció del MOSFET.
La taula 8-43 mostra les condicions i característiques del punt d'operació del sistema DCI-NPC
per les proves, experimentacions i mesures de validació.
TAULA 8-43: Resum de les condicions experimentals del sistema d'amplificació

MOSFET
Model
Rds(ON)
trrM
VdM
td(ON)
td(OFF)
tr
tf
-

EXPERIMENTAL
CLAMP-DIODE
Model
30CTH02
Vd
0.78V
trrD
40ns
Tº
150ºC

CONDITIONS
FILTER
LF
44.3µH
CF
1.4µF
Rcu
80mΩ

OPERATION POINT
VDC
10V/100V
m
0.9/0.6
FSW
200kHz
FIN
1kHz
Td
20ns
RLOAD
8Ω/10Ω
ϕ°
< 2°
αPND-MOS
< 0.012
αPND
< 0.060

Per tal de poder validar els models d'estimació d'errors εVoRds(ON) i εTHDRds(ON) cal, en primer
lloc, validar l'estudi i caracterització feta en el Capítol 5, dels mecanismes generadors dels
errors atribuïts al valor de Rds(ON) dels MOSFETs. Per fer-ho, s'ha seleccionat el MOSFET utilitzat
en el punt de treball inicial presentat al punt 8.2-3.1
L'objectiu d'aquesta primera prova i resultats és el de mostrar els efectes de la caiguda de
tensió en la forma d'ona de la tensió PWM de sortida (Senyal Pre-Filtre) deguda a les múltiples
impedàncies resistives Rds(ON) que apareixen en el circuit. La taula 8-44 mostra les
característiques del MOSFET seleccionat per les proves i mesures d'aquest apartat.
TAULA 8-44: MOSFET utilitzat en el SetUps experimental de demostració

USED MOSFET
Model
IRFB4020
Rds(ON)
80mΩ
trrM
82ns
VdM
1.3V
td(ON)
7.8ns
td(OFF)
16ns
tr
12ns
tf
6.3ns
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La següent taula mostra el punt d'operació del sistema durant les següents proves i mesures.
TAULA 8-45: Resum de les condicions experimentals d'operació de l'Amplificador DCI-NPC

VDC
10V

m
0.9 /0.6

OPERATION POINT
FSW
FIN
Td
200kHz
1kHz
20ns

RLOAD
10Ω

COE & CAE
0%

Tal i com mostra la taula 8-45, s'ha seleccionat una impedància de baix valor per tal de
augmentar el corrent de càrrega i maximitzar els efectes de generació d'error de la Rds(ON). Per
altra banda, es treballarà amb una tensió de DC-Bus de baix valor (10V) per tal de poder fer
visible i observable el fenomen de caiguda de tensió dinàmica en el senyal PWM de sortida, tal
i com es mostrava a la figura 5-46 del Capítol 5.
A partir de la distribució topològica mostrada a la figura 8-81, les figures 8-90 i 8-91 mostren el
senyal de tensió de sortida PWM (Pre-Filtre) o VOUT(PWM). L'estat analitzat graficament en les
figures és el definit per +VDC/2 -to- +VDC . En aquest estat intervenen els MOSFETS T1T2T3' T4'
(Estat +VDC ) i T2T3T3' T4' i T1T2T2' T3' (Estat +VDC/2).
La figura 8-90 mostra gràficament l'error PAE de tensió en el senyal PWM de sortida que
produeix el valor finit de les Rds(ON) dels MOSFETs durant la seva conducció.

Figura 8-90: Efectes de l'Error PAE Rds(ON) en els Senyals VOUT(PWM per Rds(ON) = 80mΩ

Aquesta representació gràfica de l'error generat per les Rds(ON) dels MOSFETs, es correspon amb
la representació mostrada a la figura 5-46 del Capítol 5. Del senyal mostrar a la figura 8-90, cal
destacar dos punts característics, el punt VoPWM(P1) i el punt VoPWM(P2).
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La tensió d'aquests dos punts, pot ser calculada mitjançant les expressions 5.34 - 5.36 del
Capítol 5, reproduïdes en aquest Capítol com a 8.13 - 8.15.

La figura 8-91 mostra un detall del semiperíode positiu del senyal de tensió de sortida PWM
mostrat a la figura 8-90. En aquest senyal, es pot mesurar els valors de les tensións
corresponents als punts característics VoPWM(P1) i VoPWM(P2).

Figura 8-91: Efectes de l'Error PAE Rds(ON) en els Senyals VOUT(PWM per Rds(ON) = 80mΩ

A partir del Setup dissenyat, les mesures realitzades i l'ús de les eines de simulació, estimació
d'errors d'amplitud i distorsió i de les expressions 8.13 - 8.15, la taula 8-46 presenta un estudi
comparatiu dels diferents valors (estimats i mesurats) dels factors de mèrit d'interès.
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TAULA 8-46: Valors Estimats i Mesurats d'Error d'Amplitud i Distorsió

CASE
ESTIMATED
VALUES
MEASURED
VALUES

m
m = 0.9
m = 0.6
m = 0.9
m = 0.6

ESTIMATED AND MEASURED VALUES
εVoTOTAL εTHDTOTAL VoPWM(P1) VoPWM(P2)
6,58%
10,23%
9,73V
4,80V
9,00%
15,04%
9,82V
4,87V
6,56%
9,85%
9,50V
4,30V
9,00%
14,70%
9,64V
4,32V

VoPEAK
8,41V
5,46V
8,37V
5,35V

IoPEAK
841mA
546mA
825mA
527mA

Els resultats presentats a la taula 8-46, tot i presentar uns errors d'estimació relativament
baixos, no poden ser utilitzats per extreure conclusions al respecte. El baix valor de tensió en el
DC-Bus fa que aquests puguin ser utilitzats únicament a efecte il·lustratiu dels errors PAE que
afecten al senyal de tensió de sortida PWM.
Per tal de validar experimentalment els models estimadors d'errors de distorsió i amplitud
originats pels valors de la Rds(ON), cal, en primer lloc, dissenyar un setup experimental que
presenti unes condicions d'operació nominal o real. En segon lloc, cal escollir un conjunt de
dispositius MOSFET amb valors de resistència en conducció diferents, però mantenint constant
el valor absolut d'error PTE acumulat.
Aquest valor absolut d'Error PTE acumulat es defineix com la suma de tots els errors PTE que
presenta la cadena d'amplificació.

On cal destacar que si els valors o errors PTE dels Clamp-Diodes en mantenen constants o
idèntics per tots els experiments a realitzar, al igual que el valor del Dead-Time, i els efectes
del trrMOS poden considerar-se nuls en tots els experiments (com és el cas), llavors, l'error PTE
absolut acumulat, es pot definir com:

Quedant quantificat i definit per l'expressió:

La taula 8-47 mostra la primera parella de MOSFETs seleccionat per operar sota condicions
nominals d'amplificació, tal i com mostra el punt d'operació del sistema de la taula 8-48.
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TAULA 8-47: Parell de MOSFETS utilitzats en el SetUps experimental

D.U.T
Model
Rds(ON)
trrM
VdM
td(ON)
td(OFF)
tr
tf
Δtdrf
Δtrf
ΔεtTOTAL

USED MOSFET
DUT-1
DUT-2
CMF10120D
CMF20120D
(SiC)
(SiC)
160mΩ
80mΩ
138ns
220ns
3.5V
3.5V
8.8ns
13ns
38ns
40ns
34ns
38ns
21ns
24ns
29ns
27ns
13ns
14ns
42ns
41ns

Cal destacar d'aquests dispositius seleccionats que el valor d'error PTE absolut acumulat, en
tots dos casos es situa sobre els 41ns - 42ns, valors que poden ser considerats idèntics.
TAULA 8-48: Resum de les condicions experimentals d'operació de l'Amplificador DCI-NPC

VDC
100V

m
0.9

OPERATION POINT
FSW
FIN
Td
200kHz
1kHz
50ns

RLOAD
8Ω

COE & CAE
0%

A partir del Setup dissenyat, les mesures realitzades i l'ús de les eines de simulació, estimació
d'errors d'amplitud i distorsió, la taula 8-49 presenta un estudi comparatiu dels diferents
valors (estimats i mesurats) dels factors de mèrit d'interès.
TAULA 8-49: Valors Estimats i Mesurats d'Error d'Amplitud i Distorsió

CASE
ESTIMATED
VALUES
MEASURED
VALUES

ESTIMATED AND MEASURED VALUES
MOSFET
εVoTOTAL εTHDTOTAL
VoPEAK
DUT-1
7,57%
2,69%
83,19V
DUT-2
5,30%
2,46%
85,23V
DUT-1
7,72%
2,61%
83,05
DUT-2
5,35%
2,36%
85,18

IoPEAK
10,40A
10,60A
10,25A
10,45A

Per tal de disposar d'una representació única de les evolucions dels diferents paràmetres
d'interès ( En aquest cas, εTHDTOTAL i εVoTOTAL) tant estimats com mesurats, així com l'evolució
dels errors d'estimació respecte els resultats experimentals, tota d'informació presentada a la
taula 8-44 es mostra, a continuació en forma de gràfics de tendències i diagrama de barres.
Les figures 8-92 i 8-93 mostren les evolucions, respecte al valor de la Rds(ON) i per un valor de
Δtdrf + Δtrf ≈ 41.5ns, dels Errors, (estimats i mesurats) de Distorsió i Amplitud total a la sortida
del sistema.
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Figura 8-92: Evolució del εVo Total Estimat i Mesurat en funció de Rds(ON)

Figura 8-93: Evolució del εTHD Total Estimat i Mesurat en funció de Rds(ON)

La figura 8-94 mostra l'evolució de l'error comés en l'estimació a partir dels models de
generació d'error
εTHDTOTAL i εVoTOTAL respecte als valors mesurats o calculats
experimentalment.
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Figura 8-94: Errors d'Estimació pels factors de mèrit d'interès per Rds(ON) = [160mΩ, 80mΩ]

A partir dels dispositius MOSFET disponibles, és possible utilitzar un altra parella de dispositius
que presentin valors de resistència en conducció diferent, però, mantenint uns valors d'error
PTE absolut acumulat, pràcticament idèntic.
Repetir l'estudi experimental comparatiu, utilitzant un altra parella de dispositius, permetrà
confirmar i reforçar les conclusions al respecte la fidelitat dels models d'estimació d'errors
generats pel valor de la Rds(ON).
La taula 8-50 mostra la segona parella de MOSFETs seleccionat per operar sota condicions
nominals d'amplificació, tal i com mostra el punt d'operació del sistema de la taula 8-51.
TAULA 8-50: Parell de MOSFETS utilitzats en el SetUps experimental

D.U.T
Model
Rds(ON)
trrM
VdM
td(ON)
td(OFF)
tr
tf
Δtdrf
Δtrf
ΔεtTOTAL

USED MOSFET
DUT-3
IPP200N25N3
(Si)
20mΩ
170ns
1.00V
18ns
45ns
20ns
12ns
27ns
8ns
35ns

DUT-4
IRFP460A
(Si)
170mΩ
560ns
0.86V
13ns
41ns
8ns
6ns
28ns
2ns
30ns

Cal destacar d'aquests dispositius seleccionats que el valor d'error PTE absolut acumulat, en
tots dos casos es situa sobre els 30ns - 35ns, valors que poden ser considerats idèntics.
TAULA 8-51: Resum de les condicions experimentals d'operació de l'Amplificador DCI-NPC

VDC
100V

m
0.9

OPERATION POINT
FSW
FIN
Td
200kHz
1kHz
40ns

RLOAD
8Ω
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A partir del Setup dissenyat, les mesures realitzades i l'ús de les eines de simulació, estimació
d'errors d'amplitud i distorsió, la taula 8-52 presenta un estudi comparatiu dels diferents
valors (estimats i mesurats) dels factors de mèrit d'interès.
TAULA 8-52: Valors Estimats i Mesurats d'Error d'Amplitud i Distorsió

CASE
ESTIMATED
VALUES
MEASURED
VALUES

ESTIMATED AND MEASURED VALUES
MOSFET
εVoTOTAL εTHDTOTAL
VoPEAK
DUT-3
3,45%
2,21%
86,89V
DUT-4
7,69%
2,61%
83,08V
DUT-3
3,67%
2,11%
86,70V
DUT-4
7,80%
2,52%
82,98V

IoPEAK
10,86A
10,40A
10,83A
10,37A

Per tal de disposar d'una representació única de les evolucions dels diferents paràmetres
d'interès ( En aquest cas, εTHDTOTAL i εVoTOTAL) tant estimats com mesurats, així com l'evolució
dels errors d'estimació respecte els resultats experimentals, tota d'informació presentada a la
taula 8-49 es mostra, a continuació en forma de gràfics de tendències i diagrama de barres.
Les figures 8-95 i 8-96 mostren les evolucions, respecte al valor de la Rds(ON) i per un valor de
Δtdrf + Δtrf ≈ 32.5ns, dels Errors, (estimats i mesurats) de Distorsió i Amplitud total a la sortida
del sistema.

Figura 8-95: Evolució del εVo Total Estimat i Mesurat en funció de Rds(ON)
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Figura 8-96: Evolució del εTHD Total Estimat i Mesurat en funció de Rds(ON)

La figura 8-97 mostra l'evolució de l'error comés en l'estimació a partir dels models de
generació d'error
εTHDTOTAL i εVoTOTAL respecte als valors mesurats o calculats
experimentalment.

Figura 8-97: Errors d'Estimació pels factors de mèrit d'interès per Rds(ON) = [170mΩ, 20mΩ]

Els models d'estimació d'errors d'amplitud i distorsió (i indirectament l'estimació del valor de
pic de la tensió de sortida VOUT(PEAK)) presenten, tant en el diagrama de la figura 8-94 com en el
de la figura 8-97, uns errors de fidelitat relativament baixos. En el cas del εTHDTOTAL l'error
entre el valor estimat i mesurat, presenta el seu màxim en el valor de Rds(ON) = 80mΩ essent
aquest error de 0.1 punts sobre el valor percentual. Amb aquest nivell d'error d'estimació, es
pot afirmar que el nivell d'error d'estimació pot ser considerat de com a menyspreable. El cas
de l'error d'estimació presentat per l'evolució dels εVoTOTAL estimats i mesurats, és un reflex de
l'error d'estimació que presenta l'evolució de la comparativa dels valors de pic de la tensió de
sortida, estimada i mesurada. Donat que els εVoTOTAL estimats i mesurats presentats, s'han
calculat a partir de l'ús dels valors de tensió de pic, és l'error d'estimació d'aquest últim
paràmetre el que ha de ser analitzat i discutit. En aquest cas, el seu valor màxim en d'interval
sota estudi és d'uns 220mV sobre uns pràcticament 100V, amb el que aquest error d'estimació
pot esser considerat com a lleu, però no menyspreable a tots els efectes. Aquests valors
determinen una gran fidelitat en quant al model d'estimació d'error d'amplitud a la tensió de
sortida, en funció del valor de Rds(ON) dels MOSFETs.
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8.2-3.7.

Validació dels Estimadors d'Errors tdrf del MOSFET

Un altre dels mecanismes generadors d'error de distorsió i amplitud en el senyal de tensió de
sortida de la cadena d'amplificació DCI-NPC, és el temps de retard a la posta en ON o a la posta
en OFF. Aquests dos temps, tal i com s'ha analitzat al Capítol 5, són complementaris. Aquest
fet, permet expressar-los en un sol paràmetre diferència, com és el cas del temps tdrf.
Per altra banda, l'existència de diferents paràmetres temporals quantificats com a diferents
temps de catàleg dels MOSFETs, fan impossible l'estudi i comparativa experimental
independent per cada un dels diferents temps. És per aquest fet, que, en base al concepte
d'error PTE absolut acumulat, presentat en l'apartat anterior i regit per les expressions 8.168.18, es planteja l'estudi i la validació dels models d'estimació d'errors d'amplitud i distorsió
originats pels diferents temps de resposta dinàmica que presenta un MOSFET, mitjançant
l'estudi experimental i comparativa de diferents dispositius que presentin diferents valors de
PTE absolut acumulat, sempre mantenint idèntics l'altre principal font d'error, com és el valor
de la Rds(ON).
La taula 8-53 mostra el conjunt de MOSFETs seleccionat per operar sota condicions nominals
d'amplificació, tal i com mostra el punt d'operació del sistema de la taula 8-54.
TAULA 8-53: MOSFETS utilitzats en el SetUp experimental

D.U.T
Model
Rds(ON)
trrM
VdM
td(ON)
td(OFF)
tr
tf
Δtdrf
Δtrf
ΔεtTOTAL

DUT-5
C2M0080120D
(SiC)
80mΩ
40ns
3.5V
12ns
23.2ns
13.6ns
18.4ns
11.2ns
4.8ns
16ns

USED MOSFET
DUT-2
CMF20120D
(SiC)
80mΩ
220ns
3.5V
13ns
40ns
38ns
24ns
27ns
14ns
41ns

DUT-6
IRFB4020
(Si)
80mΩ
82ns
1.3V
7.8ns
16ns
12ns
6.3ns
8.2ns
5.7ns
14ns

DUT-7
IRF6785MTR
(Si)
85mΩ
71ns
1.3V
6.2ns
7.2ns
8.6ns
14ns
1ns
5.4ns
6.4ns

Cal destacar d'aquests dispositius seleccionats que el valor d'error PTE absolut acumulat
(ΔεtTOTAL), en tots els casos és diferent i que els valors de Rds(ON) es poden considerar idèntics.
TAULA 8-54: Resum de les condicions experimentals d'operació de l'Amplificador DCI-NPC

VDC
100V

m
0.9

OPERATION POINT
FSW
FIN
Td
200kHz
1kHz
50ns

RLOAD
8Ω

COE & CAE
0%

A partir del Setup dissenyat, les mesures realitzades i l'ús de les eines de simulació, estimació
d'errors d'amplitud i distorsió, la taula 8-55 presenta un estudi comparatiu dels diferents
valors (estimats i mesurats) dels factors de mèrit d'interès.
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TAULA 8-55: Valors Estimats i Mesurats d'Error d'Amplitud i Distorsió

CASE
ESTIMATED
VALUES

MEASURED
VALUES

ESTIMATED AND MEASURED VALUES
MOSFET
εVoTOTAL εTHDTOTAL
VoPEAK
DUT-5
4,70%
2,10%
85,77V
DUT-2
5,30%
2,46%
85,23V
DUT-6
4,66%
2,08%
85,81V
DUT-7
4,63%
1,99%
85,83V
DUT-5
4,80%
2,02%
85,68V
DUT-2
5,35%
2,39%
85,18V
DUT-6
4,70%
2,00%
85,77V
DUT-7
4,68%
1,88%
85,78V

IoPEAK
10,72A
10,60A
10,72A
10,73A
10,69A
10,62A
10,70A
10,71A

Per tal de disposar d'una representació única de les evolucions dels diferents paràmetres
d'interès ( En aquest cas, εTHDTOTAL i εVoTOTAL) tant estimats com mesurats, així com l'evolució
dels errors d'estimació respecte els resultats experimentals, tota d'informació presentada a la
taula 8-55 es mostra, a continuació en forma de gràfics de tendències i diagrama de barres.
Les figures 8-98 i 8-99 mostren les evolucions, respecte al valor de ΔεtTOTAL i per un valor de
Rds(ON) = 80mΩ, dels Errors, (estimats i mesurats) de Distorsió i Amplitud total a la sortida del
sistema.

Figura 8-98: Evolució del εVo Total Estimat i Mesurat en funció de ΔεtTOTAL
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Figura 8-99: Evolució del εTHD Total Estimat i Mesurat en funció de ΔεtTOTAL

La figura 8-100 mostra l'evolució de l'error comés en l'estimació a partir dels models de
generació d'error
εTHDTOTAL i εVoTOTAL respecte als valors mesurats o calculats
experimentalment.

Figura 8-100: Errors d'Estimació pels paràmetres d'interès per diferents valors de ΔεtTOTAL

Els models d'estimació d'errors d'amplitud i distorsió (i indirectament l'estimació del valor de
pic de la tensió de sortida VOUT(PEAK)) presenten, en el diagrama de la figura 8-100 uns errors de
fidelitat relativament baixos. En el cas del εTHDTOTAL l'error entre el valor estimat i mesurat,
presenta el seu màxim en el valor de ΔεtTOTAL = 6.4ns essent aquest error de 0.11 punts sobre el
valor percentual. El cas de l'error d'estimació presentat per l'evolució dels εVoTOTAL estimats i
mesurats, és un reflex de l'error d'estimació que presenta l'evolució de la comparativa dels
valors de pic de la tensió de sortida, estimada i mesurada. Donat que els εVoTOTAL estimats i
mesurats presentats, s'han calculat a partir de l'ús dels valors de tensió de pic, és l'error
d'estimació d'aquest últim paràmetre el que ha de ser analitzat i discutit. En aquest cas, el seu
valor màxim en d'interval sota estudi és d'uns 100mV sobre uns pràcticament 100V, amb el
que aquest error d'estimació pot esser considerat també com a menyspreable a tots els
efectes. Aquests valors determinen una gran fidelitat en quant al model d'estimació d'error
d'amplitud a la tensió de sortida, en funció del valor de ΔεtTOTAL dels MOSFETs.
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8.2-3.8.

Validació dels Estimadors d'Errors generats pel Dead-Time td

Un altre dels mecanismes generadors d'error de distorsió i amplitud en el senyal de tensió de
sortida de la cadena d'amplificació DCI-NPC, és el temps de retard a la posta en ON utilitzat
com a mesura de protecció contra els curt-circuits transitoris entre elements commutadors
d'una mateixa rama. Aquest temps mort aplicat o Dead-Time, té uns efectes distorsionants, en
amplitud i contingut harmònic, que han estat presentat, caracteritzats i estudiats en l'apartat
5.2-3 del Capítol 5.
En aquesta apartat es validaran els models d'estimació dels Errors εTHDtd i εVotd a partir de la
generació d'errors totals d'amplitud i distorsió a la sortida.
La taula 8-56 mostra les condicions i característiques del punt d'operació del sistema DCI-NPC
per les proves, experimentacions i mesures de validació.
TAULA 8-56: Resum de les condicions experimentals del sistema d'amplificació

MOSFET
Model IRFB4020
Rds(ON)
80mΩ
trrM
82ns
VdM
1.3V
td(ON)
7.8ns
td(OFF)
16ns
tr
12ns
tf
6.3ns

EXPERIMENTAL CONDITIONS
CLAMP-DIODE
FILTER
Model 30CTH02
LF
44.3µH
Vd
0.78V
CF
1.4µF
trrD
40ns
Rcu
80mΩ
Tº
150ºC

VDC
m
FSW
FIN
Td
RLOAD
ϕ°

OPERATION POINT
100V
0.9
200kHz
1kHz
20ns/40ns/60ns/80ns/100ns

5kΩ
< 2°
< 0.012
< 0.060

αPND-MOS
αPND

L'objectiu d'aquesta primera prova i resultats és el de mostrar els efectes, en forma d'error
d'amplitud i distorsió a la sortida, de la caiguda de tensió, transitòria, en la forma d'ona de la
tensió PWM de sortida (Senyal Pre-Filtre) deguda a la zona morta PWM generada pel temps
mort.
La taula 8-57 mostra el punt d'operació del sistema durant les següents proves i mesures
d'aquest apartat i la taula 8-58 mostra els diferents valors de Dead-Time seleccionat per les
proves i mesures d'aquest apartat.
TAULA 8-57: Resum de les condicions experimentals d'operació de l'Amplificador DCI-NPC

VDC
100V

m
0.9

FSW
200kHz

FIN
15kHz

OPERATION POINT
Td
RLOAD
5kΩ (Rds(ON)≈0)

COE
0%

CAE
0%

TAULA 8-58: Valors de Dead-Time utilitzats en aquest estudi.

Td

20ns

USED DEAD-TIMEs
40ns
60ns

80ns

100ns

A partir del Setup dissenyat, les mesures realitzades i l'ús de les eines de simulació, estimació
d'errors d'amplitud i distorsió, la taula 8-59 presenta un estudi comparatiu dels diferents
valors (estimats i mesurats) dels factors de mèrit d'interès.
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TAULA 8-59: Valors Estimats i Mesurats d'Error d'Amplitud i Distorsió

CASE
ESTIMATED
VALUES

MEASURED
VALUES

ESTIMATED AND MEASURED VALUES
Td
εVoTOTAL εTHDTOTAL
VoPEAK
20ns
1,42%
1,50%
88,73V
40ns
1,86%
1,76%
88,33V
60ns
2,31%
2,03%
87,93V
80ns
2,75%
2,30%
87,53V
100ns
3,19%
2,56%
87,13V
20ns
1,50%
1,45%
88,65V
40ns
1,95%
1,70%
88,21V
60ns
2,43%
1,98%
87,90V
80ns
2,87%
2,25%
87,42V
100ns
3,31%
2,49%
87,02V

IoPEAK
17mA
17mA
17mA
17mA
17mA
17mA
17mA
17mA
17mA
17mA

Per tal de disposar d'una representació única de les evolucions dels diferents paràmetres
d'interès (En aquest cas, εTHDTOTAL i εVoTOTAL) tant estimats com mesurats, així com l'evolució
dels errors d'estimació respecte els resultats experimentals, tota d'informació presentada a la
taula 8-54 es mostra, a continuació en forma de gràfics de tendències i diagrama de barres.
Les figures 8-101 i 8-102 mostren les evolucions, respecte al valor de Dead-Time td , dels Errors,
(estimats i mesurats) de Distorsió i Amplitud total a la sortida del sistema.

Figura 8-101: Evolució del εVo Total Estimat i Mesurat en funció de td
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Figura 8-102: Evolució del εTHD Total Estimat i Mesurat en funció de td

La figura 8-103 mostra l'evolució de l'error comès en l'estimació a partir dels models de
generació d'error
εTHDTOTAL i εVoTOTAL respecte als valors mesurats o calculats
experimentalment.

Figura 8-103: Errors d'Estimació pels factors de mèrit d'interès per diferents valors de td

Els models d'estimació d'errors d'amplitud i distorsió (i indirectament l'estimació del valor de
pic de la tensió de sortida VOUT(PEAK)) presenten, en el diagrama de la figura 8-103 uns errors de
fidelitat relativament baixos. En el cas del εTHDTOTAL l'error entre el valor estimat i mesurat,
presenta el seu màxim en el valor de td = 100ns essent aquest error de 0.07 punts sobre el
valor percentual. El cas de l'error d'estimació presentat per l'evolució dels εVoTOTAL estimats i
mesurats, el seu valor màxim en d'interval sota estudi és d'uns 0.12 punts percentuals,
equivalents a 120mV sobre uns pràcticament 100V, amb el que aquest error d'estimació pot
esser considerat també com a menyspreable a tots els efectes. Aquests valors determinen una
gran fidelitat en quant al model d'estimació d'error d'amplitud a la tensió de sortida, en funció
del valor de td dels sistema.
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8.2-3.9.

Validació del Procés d'Equalització del Disseny Layout

Per tal de determinar, si el Disseny Equalitzat del LayOut PCB del Circuit Imprès de Potència i
DC-Bus, és correcte, s'ha plantejat l'observació i mesura d'un dels efectes més evidents i
mesurables en un sistema DCI-NPC commutat amb asimetries de disseny en el LayOut. Aquest
fenomen consisteix en el Ringing o Ripple d'Alta freqüència, que apareix en les tensions dels
condensadors del DC-Bus per causa dels dv/dt d'origen Inductiu. En aquest cas, l'inductància
responsable d'aquests fenòmens, és l'inductància paràsita distribuïda aportada al sistema per
les pistes i connexions del DC-Bus. En un disseny de LayOut simètric, com el mostrat a la figura
8-104, la longitud i secció de les pistes i connexions del DC-Bus són idèntiques, amb el que
s'aconsegueix que els valors paràsits R-L també ho siguin.

Figura 8-104: Diagrama de Commutadors d'un topologia DCI-NPC Full-Bridge Equalitzada

Cal esperar que a partir d'uns circuits paràsits RLC idèntics, s'observin fenòmens de
ressonància d'alta freqüència idèntics o similars. Aquests fenòmens es poden observar i
mesurar en els senyals de tensió de cada meitat del DC-Bus, o el que és el mateix, en les
tensions del dos condensadors que componen el DC-Bus, les tensions VC1 i VC2. La figura 8-104
mostra 2 cicles del senyal de tensió PWM de sortida (Pre-Filtre) o VOUT(PWM). També mostra les
dues tensions VC1 i VC2 dels condensadors que conformen el DC-Bus. Com es pot observar, el
nivell de Ripple d'alta freqüència, qualitativament, sembla idèntic.

Figura 8-105: Senyal PWM de sortida i tensions VC1 i VC2 d'un LayOut DCI-NPC Equalitzat
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La figura 8-106 mostra un detall del Ripple d'alta freqüència contingut en els senyals de les
tensions VC1 i VC2 dels condensadors del DC-Bus.

Figura 8-106: Detall del Ripple de les tensions VC1 i VC2 d'un LayOut DCI-NPC Equalitzat

En la figura 8-106, es pot observar com el nivell de Ripple d'alta Freqüència, degut a la
freqüència de commutació de 200kHz, que presenten ambdues senyals de tensió, VC1 i VC2 dels
condensadors que conformen el DC-Bus, són pràcticament idèntiques. Per tant, es pot afirmar
que els valors paràsits RL del LayOut del DC-Bus, presenten les mateixes característiques
geomètriques (longitud, secció, etc..) i que per tant, el Disseny del LayOut, presenta una bona
Equalització Topològica.
Per tal de mostrar el cas contrari, i forçar un cas de disseny assimètric del LayOut del DC-Bus,
s'ha seccionat la pista de circuit imprès que uneix el terminal negatiu del condensador inferior
del DC-Bus (VC2), i s'ha reconnectat mitjançant l'ús d'una connexió de les mateixes
característiques constructives (Cu, Secció) que la pista anterior, però amb una longitud 4
vegades superior a la original.

Figura 8-107: Diagrama de Commutadors d'un topologia DCI-NPC Full-Bridge Assimètrica
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En aquest cas, cal esperar que l'inductància paràsita de la connexió, augmenti el seu valor, amb
el que, el ripple o dv/dt de caràcter inductiu que aparegui a la tensió corresponent al VC2
hauria d'esser superior al ripple existent a la tensió VC1. La figura 8-108 mostra 2 cicles del
senyal de tensió PWM de sortida (Pre-Filtre) o VOUT(PWM). També mostra les dues tensions VC1 i
VC2 dels condensadors que conformen el DC-Bus. Com es pot observar, el nivell de Ripple
d'alta freqüència del senyal superior (VC2), qualitativament, sembla de valor superior.

Figura 8-108: Senyal PWM de sortida i tensions VC1 i VC2 d'un LayOut DCI-NPC Assimètric

La figura 8-109 mostra un detall del Ripple d'alta freqüència contingut en els senyals de les
tensions VC1 i VC2 dels condensadors del DC-Bus.

Figura 8-109: Detall del Ripple de les tensions VC1 i VC2 d'un LayOut DCI-NPC Assimètric
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En la figura 8-109, es pot observar com el nivell de Ripple d'alta Freqüència, degut a la
freqüència de commutació de 200kHz, que presenten ambdues senyals de tensió, VC1 i VC2 dels
condensadors que conformen el DC-Bus, són de diferent valor. Per tant, es pot afirmar que els
valors paràsits RL del LayOut del DC-Bus, presenten diferents característiques geomètriques i
que per tant, el Disseny del LayOut, presenta una asimetria en el seu disseny, essent el camí
elèctric corresponent al condensador C2 , més distorsionant a efectes de dv/dt inductiva.
8.2-3.10. Discussió de Resultats i Conclusions
Pel que fa als estimadors de εTHDX, cal destacar que de tots els models de les fonts d'error, és
model d'estimació de εTHDTOTAL generat per l'error CAE el que presenta un major error
d'estimació, essent aquest de 0.13 punts percentuals, que sobre un valor màxim del 1%
proposat en el Capítol 2, fixa una d'un 1/7.7. Valor que determina un error lleu, però no
menyspreable. Els models d'estimació de εTHDTOTAL generat pels errors COE i td són els que
presenten un menor error d'estimació, essent aquest de 0.07 punts percentuals, que sobre el
valor màxim del 1% proposat en el Capítol 2, fixa una d'un 1/14. Aquesta relació indica que en
aquests casos, l'error pot ser considerat menyspreable. En terme mig, l'error d'estimació del
εTHDTOTAL generat per les diferents fonts d'error de la cadena d'amplificació DCI-NPC assoleix
uns valors al voltant dels 0.08 punt percentuals equivalent a una relació de 1/12, que pot ser
considerada menyspreable.
Pel que fa als estimadors de εVoX, cal destacar que de tots els models de les fonts d'error, és
model d'estimació de εVoTOTAL generat per l'error CAE el que presenta un major error
d'estimació, essent aquest de 0.9 punts percentuals, que sobre un valor màxim del 15%
proposat en el Capítol 2, fixa una d'un 1/16. Valor que determina un error menyspreable i molt
inferior al mínim dels errors d'estimació de εTHDTOTAL.
El motiu dels elevats valors d'error d'estimació dels models d'estimació CAE, és la no linealitat
que presenta la resposta del sistema (tant temporal com freqüencial) en les zones de treball
amb saturació de la ona de tensió de sortida. Situació que es dóna sempre que el valor de CAE
supera el valor percentual de atenuació determinat per l'índex de modulació m.
Els models d'estimació COE i td presenten errors menyspreables degut al fet de tractar-se de
funcions molt lineals en tot el seu interval real d'operació. A més, aquestes fonts d'error
permeten la seva variació, en el prototipus experimental, de forma totalment independent de
la resta de fonts d'error contingudes en els diferents dispositius semiconductors del sistema.
Es pot concloure que els models d'estimació d'errors d'Amplitud i Distorsió calculats i
presentats al Capítol 6, presenten uns errors d'estimació mínims i en la majoria dels casos,
menyspreables. Aquest fet és determinat per assumir que els models calculats als Capítols 3, 4
i 5 són altament fidels als mecanismes i fenòmens de generació d'errors existents a la cadena
d'amplificació DCI-NPC. Per tant, els models i estimadors d'Errors d'Amplitud i Distorsió εVoX, i
εTHDX han quedat validats experimentalment.
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8.3- Validació Experimental dels Estimadors de les Eficiències
8.3-1. Introducció
Un cop validats experimentalment els models d'estimació d'errors d'amplitud i distorsió del
Capítol 6, a partir de les proves i mesures realitzades a partir del setup dissenyat i presentat
en aquest capítol, és necessari validar els models d'estimació de factors de mèrit normatiu.
Aquests models d'estimació dels factors de mèrit normatiu, han estat desenvolupats i
presentats en el Capítol 7, i tenen la funció de transformar, traduir o expressar, en valors
normatius d'Eficiència Elèctrica (ηe), Eficiència de Qualitat o THD (ηQ) i Eficiència de Senyal (ηS)
els valors dels Factors de Mèrit propis εTHD i εVo proposats en aquesta Tesis. Així doncs, per
validar-los experimentalment, es dissenyarà i implementarà un sistema d'Amplificació DCI-NPC
Full-Bridge de prestacions i característiques Indústrials. Per fer-ho, el disseny del sistema DCINPC final es realitzarà conjuntament amb l'Empresa OPTIMUS de Girona, empresa líder estatal
en el camp dels sistemes d'amplificació per megafonia i so distribuït. Aquest disseny es
realitzarà a partir de la selecció de tots els elements constitutius de la tecnologia d'amplificació
DCI-NPC en qüestió, i aquest procés de selecció i configuració topològica es basarà en l'ús de
l'eina software d'estimació d'errors d'amplitud i distorsió desenvolupada en aquesta Tesis. A
més, la informació que proporcioni aquesta eina de simulació i disseny, serà processada
mitjançant les eines GDEE de Nivell I, II i III. Un cop seleccionada la configuració topològica,
(components i elements constitutius) òptima, aquesta serà implementada per l'empresa
OPTIMUS, que, en base a la seva experiència podrà realitzar un muntatge amb condicions
d'acabat de prototipus pre-comercial. Serà aquest prototipus el que serà utilitzat per tal de
validar experimentalment, sota condicions de treball real, els models d'estimació dels factors
de mèrit normatiu.

8.3-2. Disseny Òptim de la Cadena d'Amplificació DCI-NPC Experimental
A partir de l'experiència de l'apartat anterior, i en base al coneixement dels components
(MOSFETs i Díodes) amb els que s'hi ha contat, es decideix estudiar, mitjançant l'ús de l'eina
d'estimació d'errors d'amplitud i distorsió, dues alternatives en quant a models de MOSFET per
el disseny del prototipus final. Per fer-ho, es fixa com a Clamp-Diodes, el Díode 30CTH02
donada la seva poca caiguda Vd, (en comparació amb la resta dels utilitzats) i la seva alta
velocitat de recuperació en inversa (trrD). Per altra banda, s'identifica com a problemàtic el
valor de RCU equivalent del Filtre LC. L'empresa OPTIMUS proposa l'ús d'unes bobines
d'elevada secció i baix valor òhmic, amb el que es redueix l'aportació distorsionant i d'error
d'amplitud d'aquest element, passant de
RCU = 80mΩ, com era el cas dels prototipus
utilitzats en l'apartat anterior a una RCU = 35mΩ amb les bobines proposades per l'empresa
OPTIMUS. La figura 8-110 mostra les característiques principals de la família genèrica de la
bobina seleccionada.
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Figura 8-110: Taula de Característiques de la Família de Bobines de Filtre IHTH

Un cop fixats els elements Filtre i Díode, serà el MOSFET l'objecte de l'estudi i anàlisi
comparatiu que determini quin element formarà part del disseny final a implementar per
l'empresa OPTIMUS. Els MOSFETS seleccionats es mostren a la taula 8-60.
TAULA 8-60: Parell de MOSFETS utilitzats en l'Anàlisi Comparatiu

D.U.A
Model
Rds(ON)
trrM
VdM
td(ON)
td(OFF)
tr
tf
Δtdrf
Δtrf
ΔεtTOTAL

USED MOSFET
DUA-1
IPP200N25N3
(Si)
20mΩ
170ns
1.00V
18ns
45ns
20ns
12ns
27ns
8ns
35ns

DUA-2
IRFB4020
(Si)
80mΩ
82ns
1.3V
7.8ns
16ns
12ns
6.3ns
8.2ns
5.7ns
14ns

Tal i com mostra la taula, l'ús d'aquest parell de dispositius permetrà analitzar les diferències
entre dispositius on es prima un baix valor de Rds(ON) en front als valors temporals de la seva
dinàmica o dispositius on es prima els baixos valors temporals en front el valor de la Rds(ON). La
taula 8-61 mostra un resum dels paràmetres seleccionats i les condicions experimentals del
primer cas de simulació i estudi.
TAULA 8-61: Paràmetres de disseny seleccionats i les condicions experimentals

Model
Rds(ON)
trrM
VdM
td(ON)
td(OFF)
tr
tf

MOSFET
IPP200N25N3G
20mΩ
170ns
1V
18ns
45ns
20ns
12ns

DESIGN PARAMETERS
CLAMP-DIODE
FILTER
Model 30CTH02
LF
44.3µH
Vd
0.78V
CF
1.4µF
trrD
40ns
Rcu
35mΩ
Tº
125ºC

OPERATION POINT
VDC
100V
m
0.9
FSW
200kHz
FIN
1kHz
Td
60ns
RLOAD
8Ω
ϕ°
< 2°
αPND-MOS
< 0.012
αPND
< 0.060
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A partir de les dades de la taula resum 8-61, s'introdueixen les dades en l'eina de simulació i
estimació de valors d'error d'amplitud i distorsió. Aquesta eina, en primer lloc recomana l'ús
d'un Dead-Time Òptim de 60ns. Aquesta dada la calcula a partir de les dades de la dinàmica de
commutació de l'element commutador i en base a l'expressió 5.106 del Capítol 5. La taula 8-62
mostra els resultats més importants de les estimacions en forma de factors de mèrit propis
(εTHDTOTAL i εVoTOTAL), valors elèctrics d'interès (VOUT(PEAK), VOUT(RMS) i IOUT(PEAK)) i factors de mèrit
normatius (ηe, ηQ i ηS).
TAULA 8-62: Resum dels resultats de les estimacions pel 1er sistema

εVoTOTAL
3,83%

εTHDTOTAL
2,50%

ESTIMATED VALUES FOR IPP200N25N3G
VOUT(PEAK) VOUT(RMS) IOUT(PEAK)
ηe
86,55V
61,20V
10,81A 92,57%

ηQ
<2,50%

ηS
<96,17%

La taula 8-63 mostra un resum dels paràmetres seleccionats i les condicions experimentals del
primer cas de simulació i estudi.
TAULA 8-63: Paràmetres de disseny seleccionats i les condicions experimentals

MOSFET
Model IRFB4020
Rds(ON)
80mΩ
trrM
82ns
VdM
1.3V
td(ON)
7.8ns
td(OFF)
16ns
tr
12ns
tf
6.3ns

DESIGN PARAMETERS
CLAMP-DIODE
FILTER
Model
30CTH02
LF
47.3µH
Vd
0.78V
CF
1.4µF
trrD
40ns
Rcu
35mΩ
Tº
125ºC

OPERATION POINT
VDC
100V
m
0.9
FSW
200kHz
FIN
1kHz
Td
20ns
RLOAD
8Ω
ϕ°
< 2°
αPND-MOS
< 0.012
αPND
< 0.060

A partir de les dades de la taula resum 8-63, s'introdueixen les dades en l'eina de simulació i
estimació de valors d'error d'amplitud i distorsió. Aquesta eina, en primer lloc recomana l'ús
d'un Dead-Time Òptim de 20ns.
La taula 8-64 mostra els resultats més importants de les estimacions en forma de factors de
mèrit propis (εTHDTOTAL i εVoTOTAL), valors elèctrics d'interès (VOUT(PEAK), VOUT(RMS) i IOUT(PEAK)) i
factors de mèrit normatius (ηe, ηQ i ηS).
TAULA 8-64: Resum dels resultats de les estimacions pel 2on sistema

εVoTOTAL
4,15%

εTHDTOTAL
1,83%

ESTIMATED VALUES FOR IRFB4020
VOUT(PEAK) VOUT(RMS) IOUT(PEAK)
ηe
86,26V
61,00V
10,78A 92,69%

ηQ
<1,83%

ηS
<95,85%

Tal i com es pot observar, a efectes comparatius entre els resultats de la taula 8-57 i 8-59, en el
primer cas, tot i disposar d'una Rds(ON) molt més baixa que en el segon cas, el fet de necessitar
d'un Dead-Time molt més elevat, ha anat en perjudici de la qualitat i l'eficiència del sistema.
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El cas del Dispositiu sota anàlisi nº 2 (IRFB4020), presenta un valor d'Eficiència de Qualitat
superior al 1%, tot i que cal esperar, que en les mesures experimental aquest valor es vegi
reduït per l'error que es pot estar cometent en el model d'estimació.
Per altra banda, cal tenir en compte que els prototipus implementats en aquesta Tesis, no
disposen de cap típus de control o llaç de realimentació. Aquest fet determina aquestes proves
i resultats com els més desfavorables.
Les figures 8-111 i 8-112 mostren els gràfics GDEE de Nivell-III del εVoTOTAL i εTHDTOTAL pel cas
del DUA-1. Les figures 8-113 i 8-114 mostren els gràfics GDEE de Nivell-III del εVoTOTAL i
εTHDTOTAL pel cas del DUA-2.
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Figura 8-111: GDEE-III per εVoTOTAL amb IPP200N25N3

Figura 8-112: GDEE-III per εTHDTOTAL amb IPP200N25N3

Disseny
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Figura 8-113: GDEE-III per εVoTOTAL amb IRFB4020

Figura 8-114: GDEE-III per εTHDTOTAL amb IRFB4020
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A la vista dels resultats mostrats a les figures 8-111, 8-112, 8-113 i 8-114, es decideix dissenyar
i implementar el prototipus d'amplificador DCI-NPC en Full-Bridge amb el dispositius que
presenta la taula 8-63. L'empresa OPTIMUS és l'encarregada del disseny del LayOut, així com
del disseny de l'evolvent, connectors, etc... L'amplificador integra un modulador SPWM basat
en el modulador híbrid (Analògic-Digital) utilitzat en l'apartat 8.2.
La taula 8-65 mostra les característiques i prestacions de disseny del prototipus d'amplificador
DCI-NPC Full-Bridge.
TAULA 8-65: Característiques i Prestacions de Disseny del Prototipus

PARAMETER
VOUT(NOMINAL)
VDC(MAX)
POUT(MAX)
BW
FSW
ηe
THD+N
SNR
Dimensions [mm]
Weight

VALUE
170VPEAK
200V
2.5kW
20Hz - 20kHz
200kHz
>92%
< 1%
>85dB
483/372/89 (2U)
7.6kg

CONDITIONS
(85V + 85V)
(100V + 100V)
@8Ω, 1kHz, VDC = 170V
@8Ω, 1kHz, VDC = 170V
@8Ω, 1kHz, POUT = 1kWRMS
@8Ω, 1kHz, POUT = 1kWRMS
Width /Deep / High
-

Les figures 8-115 i 8-116 mostren una vista de la caixa i acabat exterior i una il·lustració amb
les mesures i la vista posterior del prototipus d'Amplificador DCI-NPC Full-Bridge OPTIMUS MCIA.

Figura 8-115: Vista de la caixa i acabat exterior del prototipus

Figura 8-116: Vista de les Dimensions i vista del Panell Posterior del prototipus

La figura 8-117 mostra diferents parts del disseny electrònic del prototipus. (a) Mostra tot el
contingut de la caixa del prototipus, (b) mostra el detall del dispositiu FPGA del Modulador
Analògic-Digital SPWM integrat en el prototipus, (c) mostra un detall de la font commutada
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d'alta eficiència (85V + 85V i 2.5kW) que alimenta al sistema complet, (d) mostra un detall del
disseny de les dues rames DCI-NPC de la Topologia en Full-Bridge.

a

b

c

d

Figura 8-117: Diferents vistes dels circuits interns del prototipus

La figura 8-118 mostra la localització, dintre de la caixa, de les diferents parts del disseny
electrònic del prototipus. (Blau) Mostra els Filtres de Sortida LC, (Verd) mostra el dispositiu
FPGA on s'ha implementat el Modulador SPWM, (Taronja) mostra la font commutada d'alta
eficiència (85V + 85V i 2.5kW) que alimenta al sistema, (Vermell) mostra el disseny de les dues
rames DCI-NPC de la Topologia en Full-Bridge.

Figura 8-118: Localització dels diferents circuits de l'amplificador DCI-NPC
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Un primer resultat positiu d'aquest prototipus és el fet de la reducció de pes que representa
l'ús de la topologia DCI-NPC en aplicacions de potència, respecte al pes d'etapes d'amplificació
lineals o Classe-D per potències similars o inferiors. La figura 8-119 mostra una projecció
gràfica dels diferents pesos d'amplificadors de 1.2kW de Potència, en funció de les
tecnologies d'amplificació.

Figura 8-119: Diferents pesos d'Amplificadors de 1.2kW en funció de la seva tecnologia

8.3-3. Metodologia i Planificació de Proves i Experiments
Per tal de validar experimental es estimadors d'eficiències de senyal, qualitat i elèctrica, s'ha
dissenyat un setup experimental al voltant de l'Amplificador DCI-NPC Full-Bridge d'OPTIMUS.
Aquest Setup permetrà avaluar l'operació de la cadena d'amplificació experimental sota
diferents condicions de potència de sortida (POUT) i temps mort (Dead-Time td). Aquesta
operació, podrà ser monitoritzada i mesurada en termes de Tensions, Corrents, THDs, THD+N
pel posterior càlcul de les Eficiències de Senyal o ηS , Eficiències de Qualitat o ηQ i Eficiències
Elèctriques o ηe. A més, també es podrà avaluar la fidelitat dinàmica del senyal de tensió de
sortida VOUT , respecte el senyal d'entrada VIN mitjançant l'amplificació de senyals politonals i
multidinàmics com és el cas de l'Àudio musical.
Per realitzar la validació experimental dels estimadors d'eficiències, s'ha fixat un punt genèric
de treball, a partir del qual, es variaran els paràmetre d'interès, en aquest cas, el td aplicat i la
potència de sortida POUT.
En primer lloc s'establirà experimentalment quin és el td òptim de treball. Aquest Dead-Time
òptim es determinarà mitjançant l'operació del sistema a una potència de sortida fixa de
250W. A partir de l'avaluació dels diferents valors de THD, THD+N i les diferents eficiències, es
seleccionarà el valor de td que millors resultats presenti.
Un cop seleccionat i fixat el valor de Dead-Time òptims, es realitzaran diferents tests
d'operació a diferents potències de sortida. Aquesta variació de potències de sortida es
realitzarà mitjançant l'ús d'un banc configurable d'impedàncies de potència.
Per tal de poder expressar els resultats i mesures adquirides en les proves experimentals, en
valors purament normatius, es disposarà d'un analitzador de Distorsió d'Ona de precisió per
realitzar les mesures del paràmetre THD+N i d'Eficiència de Qualitat ηQ o THDTOTAL.
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Com a resum de la Metodologia adoptada per la validació experimental dels Models
d'estimació d'eficiències, es presenta la taula 8-66.
TAULA 8-66: Metodologia per la validació dels models d'estimació d'Eficiències

STEP
1
2
3

4

5
6

METHODOLOGY: Tasks to be developed for Efficiency Models Validation
TASK
NOTE
Using
Estimation
Models
and taking into
Errors Estimation for Setupn Operation Point
account all the parametric values of the
Efficiencies Estimation for Setupn Operation Point amplification system.
Experimental Operation of DCI-NPC Prototype for Measure of:
THD+N, THDTOT , VOUT(PEAK), IOUT(PEAK), VOUT(RMS),
Setupn Operation Point
IOUT(RMS), VINT(PEAK), IIN(PEAK), VINT(RMS), IIN(RMS)
Experimental Operation of DCI-NPC Prototype for
Source-Valuen=n+1
Calculation of Local Efficiency Experimental
Values
Calculation of Error between Estimations and
Experimental Measures

Calculation of:
PIN(RMS), PIN(PEAK), PIN(AV), POUT(PEAK), POUT(RMS),
POUT(AV), ηQ, ηe, ηS,
Calculation of:
ηQ (SOURCE-VALUE)-n, ηe (SOURCE-VALUE)-n, ηS (SOURCE-VALUE)-n
Calculation of Errors

La figura 8-120 mostra els equips i instruments aportats per l'empresa OPTIMUS pel setup
experimental. La figura mostra en (a) el banc configurable d'impedàncies de càrrega d'interval
2Ω fins 100Ω i 5kWMAX. La figura mostra en (b) la font de senyal normalitzada i en (c) es pot
veure l'analitzador de distorsió THD+N i THD.

a

b

c
Figura 8-120: Equips i Instruments aportats per l'empresa OPTIMUS

A partir de les diferents mesures de THDs, tensions i corrents es calcularà els diferents valors
d'eficiències, tant elèctrica, com de senyal com de qualitat. La figura 8-121 mostra un esquema
gràfic de les diferents mesures i punts de mesura del sistema.
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Figura 8-121: Mesures a realitzar en el sistema d'amplificació DCI-NPC d'OPTIMUS.

La figura 8-122 mostra una imatge del setup experimental muntat a les instal·lacions de
l'empresa OPTIMUS.

Figura 8-122: Setup experimental al laboratori de I+D de l'Empresa OPTIMUS.
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Les condicions i característiques d'operació del sistema d'amplificació venen donades per la
taula 8-67.
TAULA 8-67: Resum dels paràmetres d'operació seleccionats i les condicions experimentals

MOSFET
Model IRFB4020
Rds(ON)
80mΩ
trrM
82ns
VdM
1.3V
td(ON)
7.8ns
td(OFF)
16ns
tr
12ns
tf
6.3ns

DESIGN PARAMETERS
CLAMP-DIODE
FILTER
Model 30CTH02
LF
47.3µH
Vd
0.78V
CF
1.4µF
trrD
40ns
Rcu
35mΩ
Tº
125ºC

OPERATION POINT
VDC
170V
m
0.9
FSW
200kHz
FIN
1kHz / 20Hz-20kHz
Td
20ns / 50ns / 100ns
RLOAD
44Ω/22Ω/16Ω/10Ω
ϕ°
< 2°
αPND-MOS
< 0.012
αPND
< 0.060

Les diferents configuracions del banc configurables d'impedàncies, es presenten a la taula 8-68
relacionades amb la potencia de sortida POUT desitjada per cada experiment.

TAULA 8-68: Potencia de Sortida desitjada i corresponent configuració d'impedàncies

Power of Test
Load Value
Configuration

250W
44Ω
5*8Ω + 4Ω

SET OF TEST LOADS
500W
700W
22Ω
16Ω
2*8Ω + 4Ω + 2Ω
2*8Ω

1kW
10Ω
8Ω+2Ω

La planificació seqüencial proposada és la següent taula.
TAULA 8-69: Resum seqüencial de la planificació de tests i proves

TEST
NUMBER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TEST NAME
250W_20ns
250W_50ns
250W_100ns
500W_TdOns
700W_TdOns
1kW_TdOns
1kW_TdOns_5min_therma
l
250W_TOA_5min_thermal
1kW_TdOns_20min_therm
al
250W_TOA_20min_therm
al

11

1kW_TdOns_AUDIO_1

12

1kW_TdOns_AUDIO_2

PARAMETER
U.T.
td
td
td
POUT
POUT
POUT
Time
Operation
Time
Operation
Time
Operation
Time
Operation
Dynamics
Fidelity
Dynamics
Fidelity

CONDITIONS
Table 8-62 @ td = 20ns, POUT = 250WRMS
Table 8-62 @ td = 50ns, POUT = 250WRMS
Table 8-62 @ td = 100ns, POUT = 250WRMS
Table 8-62 @ td = TdOns, POUT = 500WRMS
Table 8-62 @ td = TdOns, POUT = 700WRMS
Table 8-62 @ td = TdOns, POUT = 1kWRMS
Table 8-62 @ td = TdOns, POUT = 1kWRMS, 5minutes
TOA DA-250D @ FIN = 1kHz, POUT = 1kWRMS,
5minutes
Table 8-62 @ td = TdOns, POUT = 1kWRMS, 20minutes
TOA DA-250D @ FIN = 1kHz, POUT = 1kWRMS,
20minutes
Table 8-62 @ td = TdOns, POUT = 1kWRMS
Table 8-62 @ td = TdOns, POUT = 1kWRMS
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8.3-4. Validació dels Models d'Estimació d' Eficiències
A partir del prototipus experimental DCI-NPC disponible a l'empresa OPTIMUS, es realitzaran
les següents proves o experiments:
1- Tests de validació dels Models d'Estimació de les Eficiències sota diferents valors de td.
2- Tests de validació dels Models d'Estimació de les Eficiències sota diferents valors de POUT.
3- Tests de resposta termogràfica per diferents temps d'operació a Potència Nominal.
4- Tests de Fidelitat Dinàmica per diferents adquisicions de fragments musicals amplificats.

8.3-4.1.

Validació dels Estimadors d'Eficiències ηQ, ηe i ηS per diferents valors de td.

En aquest apartat, es fixa la potència de treball o de sortida a 250W mitjançant l'ús d'una
impedància resistiva de càrrega de 44Ω. Es realitzen 3 proves, cada una d'elles amb un valor de
Dead-Time diferent. Les condicions genèriques d'operació i punts de treball per les proves de
validació dels estimadors d'eficiències es mostren a la taula 8-70. La taula 8-71 mostra el set
de Dead-Times utilitzats.
TAULA 8-70: Resum dels paràmetres d'operació seleccionats i les condicions experimentals

MOSFET
Model IRFB4020
Rds(ON)
80mΩ
trrM
82ns
VdM
1.3V
td(ON)
7.8ns
td(OFF)
16ns
tr
12ns
tf
6.3ns

DESIGN PARAMETERS
CLAMP-DIODE
FILTER
Model 30CTH02
LF
47.3µH
Vd
0.78V
CF
1.4µF
trrD
40ns
Rcu
35mΩ
Tº
125ºC

OPERATION POINT
VDC
170V
m
0.9
FSW
200kHz
FIN
1kHz
Td
20ns / 50ns / 100ns
RLOAD
44Ω
ϕ°
< 2°
αPND-MOS
< 0.012
αPND
< 0.060

TAULA 8-71: Diferents valors de Dead-Time utilitzats

Dead-Time

8.3-4.1.1.

20ns

SET OFF DEAD-TIMEs
50ns

100ns

Resultats per td = 20ns

Un cop configurat el sistema per treballar a 250WRMS de potència de sortida amb un Dead-Time
de 20ns, es realitzen adquisicions i mesures dels diferents senyals. Les figures 8-123 i 8-124
mostren adquisicions de 2 i 4 cicles de senyal, respectivament, on es pot veure, en blau (Ch1)
la ona de corrent de sortida IOUT, en vermell (Ch2) la ona de la tensió de sortida VOUT y en rosa
(Ch4) la ona de la tensió PWM de sortida Pre-Filtre VOUT(PWM).
La figura 8-125 mostra una adquisició de 4 cicles de senyal, on es pot observar en blau (Ch1) la
ona de corrent de sortida IOUT, en vermell (Ch2) la ona de la tensió de sortida VOUT y en taronja
(ChMATH) la ona de la Potència Instantània de sortida o POUT.
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Figura 8-123: Adquisició de 2 cicles de senyals IOUT, VOUT i VOUT(PWM) per td = 20ns @ 250W

Figura 8-124: Adquisició de 4 cicles de senyals IOUT, VOUT i VOUT(PWM) per td = 20ns @ 250W

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

575

Capítol 8. Validació Experimental dels Models d'Estimació d'Errors i Eficiències

Figura 8-125: Adquisició de 4 cicles de senyals IOUT, VOUT i POUT per td = 20ns @ 250W

A partir del Setup dissenyat, les mesures realitzades i l'ús de les eines de simulació, estimació
d'errors d'amplitud i distorsió i eficiències, la taula 8-72 presenta un estudi comparatiu dels
diferents valors (estimats i mesurats) de Tensions, Corrents i Potències d'Interès.
TAULA 8-72: Relació de Valors Estimats i Mesurats de V, I i P per td = 20ns @ POUT = 250W

ESTIMATED AND MEASURED VALUES FOR PLOAD = 250W @ td = 20ns
VOUT(PEAK) IOUT(PEAK) POUT(PEAK) VOUT(RMS) IOUT(RMS) POUT(RMS)
PIN(PEAK)
ESTIMATED
VALUES
2 CYCLES
MEASUREMENTS
4 CYCLES
MEASUREMENTS-1
4 CYCLES
MEASUREMENTS-2
AVERAGE VALUES
ESTIMATION
ERRORS

PIN(RMS)

149.93V

3.40A

510.8W

106.02V

2.41A

255.44W

530.9W

265.5W

147.5V

3.39A

500.02W

103V

2.41A

248.2W

533.12W

264.6W

149.5V

3.39A

506.8W

105V

2.40A

252W

529.18W

263.13W

149V

3.385A

504.4W

105V

2.41A

253.05W

529.8W

265.58W

148.66V

3.38A

504.5W

104.3V

2.406A

251.98W

530.7W

264.43W

1.27V

20mA

6.30W

1.72V

4mA

3.46W

200mW

1.1W

La figura 8-126 mostra l'a mesura del valor de THD+N del senyal de tensió de sortida pel cas t d
= 20ns @ POUT = 250W i la taula 8-73 mostra els diferents valors d'Errors d'Amplitud i Distorsió
i de les Eficiències.
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Figura 8-126: Mesura del THD+N del senyal VOUT per td = 20ns @ POUT = 250W

TAULA 8-73: Valors Estimats i Mesurats d'Errors i Eficiències per td = 20ns @ POUT = 250W

ESTIMATED AND MEASURED VALUES FOR PLOAD = 250W @ td = 20ns
THD
THD+N
εVo
ηe
ηQ
ESTIMATED
VALUES
2 CYCLES
MEASUREMENTS
4 CYCLES
MEASUREMENTS-1
4 CYCLES
MEASUREMENTS-2
AVERAGE VALUES
ESTIMATION
ERRORS

8.3-4.1.2.

ηS

1.20%

-

2.01%

96.20%

-

97.99%

0.63%

0.78%

3.60%

93.79%

0.63%

96.40%

0.63%

0.78%

2.28%

95.77%

0.63%

97.72%

0.63%

0.78%

2.61%

95.28%

0.63%

97.39%

0.63%

0.78%

2.83%

94.94%

0.63%

97.17%

0.57p%

-

0.82p%

1.26p%

-

0.82p%

Resultats per td = 50ns

Mantenint la potència de sortida a 250WRMS es fixa un Dead-Time de 50ns i es realitzen
adquisicions i mesures dels diferents senyals. Les figures 8-127 i 8-128 mostren adquisicions
de 2 i 4 cicles de senyal, respectivament, on es pot veure, en blau (Ch1) la ona de corrent de
sortida IOUT, en vermell (Ch2) la ona de la tensió de sortida VOUT y en rosa (Ch4) la ona de la
tensió PWM de sortida Pre-Filtre VOUT(PWM).
La figura 8-128 mostra una adquisició de 4 cicles de senyal, on es pot observar en blau (Ch1) la
ona de corrent de sortida IOUT, en vermell (Ch2) la ona de la tensió de sortida VOUT y en taronja
(ChMATH) la ona de la Potència Instantània de sortida o POUT.
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Figura 8-127: Adquisició de 2 cicles de senyals IOUT, VOUT i VOUT(PWM) per td = 50ns @ 250W

Figura 8-128: Adquisició de 4 cicles de senyals IOUT, VOUT i VOUT(PWM) per td = 50ns @ 250W
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Figura 8-129: Adquisició de 4 cicles de senyals IOUT, VOUT i POUT per td = 50ns @ 250W

A partir del Setup dissenyat, les mesures realitzades i l'ús de les eines de simulació, estimació
d'errors d'amplitud i distorsió i eficiències, la taula 8-74 presenta un estudi comparatiu dels
diferents valors (estimats i mesurats) de Tensions, Corrents i Potències d'Interès.
TAULA 8-74: Relació de Valors Estimats i Mesurats de V, I i P per td = 50ns @ POUT = 250W

ESTIMATED AND MEASURED VALUES FOR PLOAD = 250W @ td = 50ns
VOUT(PEAK) IOUT(PEAK) POUT(PEAK) VOUT(RMS) IOUT(RMS) POUT(RMS)
PIN(PEAK)
ESTIMATED
VALUES
2 CYCLES
MEASUREMENTS
4 CYCLES
MEASUREMENTS-1
4 CYCLES
MEASUREMENTS-2
AVERAGE VALUES
ESTIMATION
ERRORS

PIN(RMS)

148.91V

3.38A

503.3W

105.29V

2.39A

251.64W

534.25W

267.11W

148V

3.38A

500.24W

104V

2.39A

248.56W

536.05W

266.35W

148.5V

3.375A

501.18W

104V

2.39A

248.56W

534.2W

264.93W

148.5V

3.385A

502.67W

105V

2.39A

250.95W

535.78W

267.48W

148.3V

3.38A

501.37W

104.3V

2.39A

249.36W

535.34W

266.26

580mV

0mA

1.93W

960mV

0mA

2.29W

1.1W

0.85W

La figura 8-130 mostra l'a mesura del valor de THD+N del senyal de tensió de sortida pel cas t d
= 50ns @ POUT = 250W i la taula 8-75 mostra els diferents valors d'Errors d'Amplitud i Distorsió
i de les Eficiències.
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Figura 8-130: Mesura del THD+N del senyal VOUT per td = 50ns @ POUT = 250W

TAULA 8-75: Valors Estimats i Mesurats d'Errors i Eficiències per td = 50ns @ POUT = 250W

ESTIMATED AND MEASURED VALUES FOR PLOAD = 250W @ td = 50ns
THD
THD+N
εVo
ηe
ηQ
ESTIMATED
VALUES
2 CYCLES
MEASUREMENTS
4 CYCLES
MEASUREMENTS-1
4 CYCLES
MEASUREMENTS-2
AVERAGE VALUES
ESTIMATION
ERRORS

8.3-4.1.3.

ηS

1.6%

-

2.67%

94.21%

-

97.33%

1.01%

1.2%

3.27%

93.32%

1.01%

96.73%

1.01%

1.2%

2.94%

93.82%

1.01%

97.06%

1.01%

1.2%

2.94%

93.82%

1.01%

97.06%

1.01%

1.2%

3.05%

93.65%

1.01%

96.95%

0.59p%

-

0.38p%

0.56p%

-

0.38p%

Resultats per td = 100ns

Mantenint la potència de sortida a 250WRMS es fixa un nou valor de Dead-Time de 100ns i es
realitzen adquisicions i mesures dels diferents senyals. La figura 8-131 mostra l'adquisició de
4 cicles de senyal, on es pot veure, en blau (Ch1) la ona de corrent de sortida IOUT, en vermell
(Ch2) la ona de la tensió de sortida VOUT y en rosa (Ch4) la ona de la tensió PWM de sortida PreFiltre VOUT(PWM).
La figura 8-132 mostra una adquisició de 4 cicles de senyal, on es pot observar en blau (Ch1) la
ona de corrent de sortida IOUT, en vermell (Ch2) la ona de la tensió de sortida VOUT y en taronja
(ChMATH) la ona de la Potència Instantània de sortida o POUT.
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Figura 8-131: Adquisició de 4 cicles de senyals IOUT, VOUT i VOUT(PWM) per td = 100ns @ 250W

Figura 8-132: Adquisició de 4 cicles de senyals IOUT, VOUT i POUT per td = 100ns @ 250W

A partir del Setup dissenyat, les mesures realitzades i l'ús de les eines de simulació, estimació
d'errors d'amplitud i distorsió i eficiències, la taula 8-76 presenta un estudi comparatiu dels
diferents valors (estimats i mesurats) de Tensions, Corrents i Potències d'Interès.
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TAULA 8-76: Relació de Valors Estimats i Mesurats de V, I i P per td = 100ns @ POUT = 250W

ESTIMATED AND MEASURED VALUES FOR PLOAD = 250W @ td = 100ns
VOUT(PEAK) IOUT(PEAK) POUT(PEAK) VOUT(RMS) IOUT(RMS) POUT(RMS)
PIN(PEAK)
ESTIMATED
VALUES
4 CYCLES
MEASUREMENTS-1
4 CYCLES
MEASUREMENTS-2
AVERAGE VALUES
ESTIMATION
ERRORS

PIN(RMS)

147.21V

3.35A

493.15W

104.09V

2.36A

245.65W

541.7W

269.83W

147V

3.36A

493.92W

104V

2.35A

244.4W

543.73W

269.04W

147V

3.33A

493.18W

103V

2.36A

243.08W

542.92W

267.6W

147V

3.36A

493.55W

103.5V

2.355A

243.74W

543.32W

268.32W

210mV

10mA

400mW

590mV

5mA

1.91W

1.63W

1.51W

La figura 8-133 mostra l'a mesura del valor de THD+N del senyal de tensió de sortida pel cas t d
= 100ns @ POUT = 250W i la taula 8-77 mostra els diferents valors d'Errors d'Amplitud i
Distorsió i de les Eficiències.

Figura 8-133: Mesura del THD+N del senyal VOUT per td = 100ns @ POUT = 250W

TAULA 8-77: Valors Estimats i Mesurats d'Errors i Eficiències per td = 100ns @ POUT = 250W

ESTIMATED AND MEASURED VALUES FOR PLOAD = 250W @ td = 100ns
THD
THD+N
εVo
ηe
ηQ
ESTIMATED
VALUES
4 CYCLES
MEASUREMENTS-1
4 CYCLES
MEASUREMENTS-2
AVERAGE VALUES
ESTIMATION
ERRORS
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ηS

2.27%

-

3.78%

91.04%

-

96.22%

1.68%

1.88%

3.92%

90.84%

1.68%

96.07%

1.68%

1.88%

3.92%

90.84%

1.68%

96.07%

1.68%

1.88%

3.92%

90.84%

1.68%

96.07%

0.59p%

-

0.14p%

0.2p%

-

0.14p%
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8.3-4.1.4.

Discussió dels Resultats

Les figures 8-134, 8-135 i 8-136 mostren, les evolucions dels errors comesos en l'estimació
(sense ajust) dels valors de els eficiències elèctrica, de qualitat i de senyal, respectivament,
respecte als valors mesurats o calculats experimentalment.

Figura 8-134: Errors d'Estimació de l'Eficiència Elèctrica per diferents valors de td

Figura 8-135: Errors d'Estimació de l'Eficiència de Qualitat per diferents valors de td
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Figura 8-136: Errors d'Estimació de l'Eficiència de Senyal per diferents valors de td

Les diferents taules resum comparatives d'estimacions i mesures presentades en aquest
apartat, mostren com els errors comesos en l'estimació dels valors de les diferents Tensions,
Corrents, Potències, Error d'Amplitud i Eficiències Elèctriques i de Senyal, tot i no ser nuls, es
poden considerar baixos, degut al gran fons d'escala sobre el que s'ha de dimensionar l'error.
No és aquest el cas de l'error d'estimació del THD i Eficiència de Qualitat, que presenta uns
errors d'estimació de l'ordre dels 0.59 punts percentuals. Cal destacar que l'error es manté
constant en tots tres casos (20ns, 50ns i 100ns), aquest fet denota que tant el models
d'estimació de l'error de distorsió com el model d'estimació d'eficiència de qualitat, estan ben
plantejats i calculats. Caldrà estudiar perquè en aquest cas experimental, aquests errors
presenten uns valors molt més elevats que en el cas experimental del prototipus MCIA. Aquest
anàlisis i les seves conclusions es presentaran en la discussió de resultats general d'aquest
apartat, en el punt 8.3-5.
A partir de l'estudi dels resultats experimentals, es pot determinar, pel cas experimental
objecte d'aquest apartat, que el valor llindar de Dead-Time td a partir del qual l'eficiència de
qualitat de sortida queda fora dels valors admissibles, queda fixada en aproximadament td =
50ns. Com a valor òptim tdO de Dead-Time es determina utilitzar un temps de td = tdO = 20ns.
Per tots els valors de Dead-Time del set d'experiments (20ns, 50ns i 100ns), els valors
d'eficiència elèctrica es mantenen molt per sobre del 85%, per tant, respecte a aquest factor
de mèrit normatiu o de recomanació de mercat, el sistema dissenyat i implementat presenta
unes prestacions quantificables i qualificables com a correctes i admissibles a nivell de marcat i
mercat per una potència de treball de 250W.
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8.3-4.2.

Validació dels Estimadors d'Eficiències ηQ, ηe i ηS per diferents valors de
POUT.

En aquest apartat, es fixa el Dead-Time al valor de 20ns, ja que, tal i com mostren els resultats
de l'apartat anterior, aquest valor de td és el que menor Error d'Amplitud i Distorsió presenta.
La potència de treball o de sortida es variarà en les diferents proves mitjançant l'ús del banc
d'impedàncies resistives configurables. Es realitzen 3 proves, cada una d'elles amb un valor de
Potència de Sortida diferent. Les condicions genèriques d'operació i punts de treball per les
proves de validació dels estimadors d'eficiències es mostren a la taula 8-78. La taula 8-79
mostra el set de càrregues resistives utilitzats.
TAULA 8-78: Resum dels paràmetres d'operació seleccionats i les condicions experimentals

MOSFET
Model IRFB4020
Rds(ON)
80mΩ
trrM
82ns
VdM
1.3V
td(ON)
7.8ns
td(OFF)
16ns
tr
12ns
tf
6.3ns

DESIGN PARAMETERS
CLAMP-DIODE
FILTER
Model 30CTH02
LF
47.3µH
Vd
0.78V
CF
1.4µF
trrD
40ns
Rcu
35mΩ
Tº
125ºC

OPERATION POINT
170V
0.9
200kHz
1kHz
20ns
44Ω/22Ω/16Ω/10Ω
< 2°
αPND-MOS
< 0.012
αPND
< 0.060
VDC
m
FSW
FIN
Td
RLOAD
ϕ°

TAULA 8-79: Potencia de Sortida desitjada i corresponent configuració d'impedàncies

Power of Test
Load Value
Configuration

8.3-4.2.1.

250W
44Ω
5*8Ω + 4Ω

SET OF TEST LOADS
500W
700W
22Ω
16Ω
2*8Ω + 4Ω + 2Ω
2*8Ω

1kW
10Ω
8Ω+2Ω

Resultats per POUT = 250W

A partir del Setup dissenyat, les mesures realitzades i l'ús de les eines de simulació, estimació
d'errors d'amplitud i distorsió i eficiències, la taula 8-74 presenta un estudi comparatiu dels
diferents valors (estimats i mesurats) de Tensions, Corrents i Potències d'Interès pel cas de
250W i td = 20ns mostrat a l'apartat 8.3-4.1.1 d'aquest Capítol.
TAULA 8-80: Relació de Valors Estimats i Mesurats de V, I i P per POUT = 250W @ td = 20ns

ESTIMATED AND MEASURED VALUES FOR PLOAD = 250W @ td = 20ns
VOUT(PEAK) IOUT(PEAK) POUT(PEAK) VOUT(RMS) IOUT(RMS) POUT(RMS)
PIN(PEAK)
ESTIMATED
VALUES
MEASURED
VALUES
ESTIMATION
ERRORS

PIN(RMS)

149.93V

3.40A

510.8W

106.02V

2.41A

255.44W

530.9W

265.5W

148.66V

3.38A

504.5W

104.3V

2.406A

251.98W

530.7W

264.43W

1.27V

20mA

6.30W

1.72V

4mA

3.46W

200mW

1.1W
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La taula 8-81 mostra els diferents valors d'Errors d'Amplitud i Distorsió i de les Eficiències
també pel cas de 250W i td = 20ns mostrat a l'apartat 8.3-4.1.1 d'aquest Capítol.
TAULA 8-81: Valors Estimats i Mesurats d'Errors i Eficiències per POUT = 250W

ESTIMATED AND MEASURED VALUES FOR PLOAD = 250W @ td = 20ns
THD
THD+N
εVo
ηe
ηQ
ESTIMATED
VALUES
MEASURED
VALUES
ESTIMATION
ERRORS

8.3-4.2.2.

ηS

1.20%

-

2.01%

96.20%

-

97.99%

0.63%

0.78%

2.83%

94.94%

0.63%

97.17%

0.57p%

-

0.82p%

1.26p%

-

0.82p%

Resultats per POUT = 500W

Un cop configurat el sistema per treballar a 500WRMS de potència de sortida es realitzen
adquisicions i mesures dels diferents senyals. Les figures 8-137 i 8-138 mostren adquisicions
de 4 i 1/2 cicles de senyal, respectivament, on es pot veure, en blau (Ch1) la ona de corrent de
sortida IOUT, en vermell (Ch2) la ona de la tensió de sortida VOUT y en rosa (Ch4) la ona de la
tensió PWM de sortida Pre-Filtre VOUT(PWM).
La figura 8-139 mostra una adquisició de 4 cicles de senyal, on es pot observar en blau (Ch1) la
ona del corrent de sortida IOUT, en vermell (Ch2) la ona de la tensió de sortida VOUT y en taronja
(ChMATH) la ona de la Potència Instantània de sortida o POUT.

Figura 8-137: 4 cicles de senyals IOUT, VOUT i VOUT(PWM) per 500WRMS @ td = 20ns
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Figura 8-138: Detall dels senyals IOUT, VOUT i VOUT(PWM) per 500WRMS @ td = 20ns

Figura 8-139: Adquisició de 4 cicles de senyals IOUT, VOUT i POUT per 500WRMS @ td = 20ns

A partir del Setup dissenyat, les mesures realitzades i l'ús de les eines de simulació, estimació
d'errors d'amplitud i distorsió i eficiències, la taula 8-82 presenta un estudi comparatiu dels
diferents valors (estimats i mesurats) de Tensions, Corrents i Potències d'Interès.
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TAULA 8-82: Relació de Valors Estimats i Mesurats de V, I i P per POUT = 500W @ td = 20ns

ESTIMATED AND MEASURED VALUES FOR PLOAD = 500W @ td = 20ns
VOUT(PEAK) IOUT(PEAK) POUT(PEAK) VOUT(RMS) IOUT(RMS) POUT(RMS)
PIN(PEAK)
ESTIMATED
VALUES
MEASURED
VALUES
ESTIMATION
ERRORS

PIN(RMS)

148.72V

6.76A

1005W

105.16V

7.78A

502.6W

1058W

529.18W

148.5V

6.73A

998.66W

104V

4.76A

495.05W

1053.6W

522.31W

220mV

40mA

6.7W

1.16V

20mA

7.61W

4.71W

6.86W

La figura 8-140 mostra l'a mesura del valor de THD+N del senyal de tensió de sortida pel cas
POUT = 500W i la taula 8-83 mostra els diferents valors d'Errors d'Amplitud i Distorsió i de les
Eficiències.

Figura 8-140: Mesura del THD+N del senyal VOUT per POUT = 500W @ td = 20ns

TAULA 8-83: Valors Estimats i Mesurats d'Errors i Eficiències per POUT = 500W

ESTIMATED AND MEASURED VALUES FOR PLOAD = 500W @ td = 20ns
THD
THD+N
εVo
ηe
ηQ
ESTIMATED
VALUES
MEASURED
VALUES
ESTIMATION
ERRORS
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ηS

1.29%

-

2.8%

94.99%

-

97.2%

0.69%

0.86%

2.94%

94.78%

0.69%

97.06%

0.60p%

-

0.14p%

0.21p%

-

0.14p%
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8.3-4.2.3.

Resultats per POUT = 700W

Amb l'augment a 700WRMS del valor de la potència de sortida, es realitzen adquisicions i
mesures dels diferents senyals. Les figures 8-141 i 8-142 mostren adquisicions de 4 cicles de
senyal, on es pot veure, en blau (Ch1) la ona del corrent de sortida IOUT, en vermell (Ch2) la ona
de la tensió de sortida VOUT y en rosa (Ch4) la ona de la tensió PWM de sortida Pre-Filtre
VOUT(PWM).

Figura 8-141: Adquisició de 4 cicles de senyals IOUT, VOUT i VOUT(PWM) per 700WRMS @ td = 20ns

Figura 8-142: Adquisició de 4 cicles de senyals IOUT i VOUT i per 700WRMS @ td = 20ns
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La figura 8-143 mostra una adquisició de 4 cicles de senyal, on es pot observar en blau (Ch1) la
ona del corrent de sortida IOUT, en vermell (Ch2) la ona de la tensió de sortida VOUT y en taronja
(ChMATH) la ona de la Potència Instantània de sortida o POUT.

Figura 8-143: Adquisició de 4 cicles de senyals IOUT, VOUT i POUT per 700WRMS @ td = 20ns

A partir del Setup dissenyat, les mesures realitzades i l'ús de les eines de simulació, estimació
d'errors d'amplitud i distorsió i eficiències, la taula 8-84 presenta un estudi comparatiu dels
diferents valors (estimats i mesurats) de Tensions, Corrents i Potències d'Interès.
TAULA 8-84: Relació de Valors Estimats i Mesurats de V, I i P per POUT = 700W @ td = 20ns

ESTIMATED AND MEASURED VALUES FOR PLOAD = 700W @ td = 20ns
VOUT(PEAK) IOUT(PEAK) POUT(PEAK) VOUT(RMS) IOUT(RMS) POUT(RMS)
PIN(PEAK)
ESTIMATED
VALUES
MEASURED
VALUES
ESTIMATION
ERRORS

590

PIN(RMS)

147.82V

9.23A

1364.4W

104.52V

6.53A

682.5W

1450W

725.31W

147.5V

9.23A

1360.7W

104V

6.52A

677.56W

1450.5W

722.32W

320mV

10mA

3.7W

520mV

20mA

4.96W

650mW

2.98W
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La figura 8-144 mostra l'a mesura del valor de THD+N del senyal de tensió de sortida pel cas
POUT = 700W.

Figura 8-144: Mesura del THD+N del senyal VOUT per POUT = 700W @ td = 20ns

La taula 8-85 mostra els diferents valors d'Errors d'Amplitud i Distorsió i de les Eficiències.
TAULA 8-85: Valors Estimats i Mesurats d'Errors i Eficiències per POUT = 700W

ESTIMATED AND MEASURED VALUES FOR PLOAD = 700W @ td = 20ns
THD
THD+N
εVo
ηe
ηQ
ESTIMATED
VALUES
MEASURED
VALUES
ESTIMATION
ERRORS

8.3-4.2.4.

ηS

1.36%

-

3.39%

94.10%

-

96.61%

0.76%

0.92%

3.59%

93.81%

0.76%

96.41%

0.60p%

-

0.20p%

0.29p%

-

0.20p%

Resultats per POUT = 1000W

Amb el sistema configurat per treballar a 1kWRMS de potència de sortida, es realitzen
adquisicions i mesures dels diferents senyals. Les figures 8-145 i 8-146 mostren adquisicions
de 4 i 2 cicles de senyal, respectivament, on es pot veure, en blau (Ch1) la ona del corrent de
sortida IOUT, en vermell (Ch2) la ona de la tensió de sortida VOUT y en rosa (Ch4) la ona de la
tensió PWM de sortida Pre-Filtre VOUT(PWM).
La figura 8-147 mostra una adquisició de 4 cicles de senyal, on es pot observar en blau (Ch1 la
ona del corrent de sortida IOUT, en vermell (Ch2) la ona de la tensió de sortida VOUT y en taronja
(ChMATH) la ona de la Potència Instantània de sortida o POUT.
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Figura 8-145: 4 cicles de senyals IOUT, VOUT i VOUT(PWM) per 1000WRMS @ td = 20ns

Figura 8-146: Adquisició de 2 cicles de senyals IOUT i VOUT per 1000WRMS @ td = 20ns
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Figura 8-147: Adquisició de 4 cicles de senyals IOUT, VOUT i POUT per 1000WRMS @ td = 20ns

A partir del Setup dissenyat, les mesures realitzades i l'ús de les eines de simulació, estimació
d'errors d'amplitud i distorsió i eficiències, la taula 8-86 presenta un estudi comparatiu dels
diferents valors (estimats i mesurats) de Tensions, Corrents i Potències d'Interès.
TAULA 8-86: Relació de Valors Estimats i Mesurats de V, I i P per POUT = 1000W @ td = 20ns

ESTIMATED AND MEASURED VALUES FOR PLOAD = 1kW @ td = 20ns
VOUT(PEAK) IOUT(PEAK) POUT(PEAK) VOUT(RMS) IOUT(RMS)
POUT(RMS)
ESTIMATED
VALUES
MEASURED
VALUES
ESTIMATION
ERRORS

PIN(PEAK)

PIN(RMS)

145.83V

14.58A

2126.2W

103.12V

10.31A

1063.16W

2306.8W

1153.5W

145.25V

14.58A

2117W

103V

10.25A

1055.75W

2311.04W

1152.5W

580mV

10mA

9.2W

120mV

60mA

7.42W

4.21W

960mW

La figura 8-148 mostra l'a mesura del valor de THD+N del senyal de tensió de sortida pel cas
POUT = 1000W i la taula 8-87mostra els diferents valors d'Errors d'Amplitud i Distorsió i de les
Eficiències.
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Figura 8-148: Mesura del THD+N del senyal VOUT per POUT = 1000W @ td = 20ns

TAULA 8-87: Valors Estimats i Mesurats d'Errors i Eficiències per POUT = 1000W

ESTIMATED AND MEASURED VALUES FOR PLOAD = 1kW @ td = 20ns
THD
THD+N
εVo
ηe
ηQ
ESTIMATED
VALUES
MEASURED
VALUES
ESTIMATION
ERRORS

8.3-4.2.5.

ηS

1.51%

-

4.69%

92.17%

-

95.31%

0.87%

1.04%

5.07%

91.61%

0.87%

94.83%

0.64p%

-

0.38p%

0.56p%

-

0.48p%

Discussió dels Resultats

A partir dels resultats experimentals mostrats en aquest apartat, i la seva comparativa amb els
resultats i valors estimats, es pot determinar que l'error d'estimació dels valors de Tensió,
Corrent, Potències, Error d'Amplitud i Eficiència Elèctrica presenten uns valors molt baixos, des
del punt de vista del fons d'escala sobre el que s'han d'interpretar. La fidelitat d'aquests
models d'estimació pot ser qualificada d'excel·lent, destacant els baixos valors d'error comesos
en el punt d'operació nominal del sistema a 1kW on l'error d'estimació del valor d'error
d'amplitud o εVoTOTAL és de 0.38 punts percentuals o el que és el mateix, de 581mV sobre un
fons d'escala de 153V (170V·m). Aquest baix error es veu reflectit en l'excel·lent fidelitat dels
estimadors d'Eficiència de Senyal i Elèctrica, presentant aquests uns valors màxims d'error
d'estimació de 0.82 i 1.26 punts percentuals, respectivament pel pitjor cas, POUT = 250W. Per
valors nominals de potència, els errors disminueixen fins 0.38 punts percentuals per l'Eficiència
de Senyal i de 0.56 punts percentuals pel cas de l'Eficiència Elèctrica.
Les figures 8-149 i 8-150 mostren, respectivament, l'evolució amb la potència de sortida, dels
valors de THD (Eficiència de Qualitat) i THD+N mesurats, i dels valors d'Eficiència de Senyal i
Elèctrica, calculats a partir de les mesures d'Error d'Amplitud i de les Potències de sortida P OUT i
Potència d'Entrada PIN.
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Figura 8-149: Eficiència de Qualitat per diferents valors de Potència de Sortida POUT(RMS)

Figura 8-150: Eficiència de Senyal i Elèctrica per diferents Potències de Sortida POUT(RMS)

L'error d'estimació dels valors de THD, respecte als valors mesurats, es presenta com molt
superior als errors calculats en l'apartat 8.2. Tal i com succeïa a l'apartat 8.3-4.1, l'evolució de
l'error d'estimació de THD es manté constant per tots els valors de potència, essent de l'ordre
d'uns 0.65 punts percentuals. Aquets alts valors i el seu motiu, seran estudiats i exposats en
l'apartat de Discussió de resultats i conclusions 8.3-5.
Per valors nominals de potència POUT = 1kW, es pot concloure que el prototipus DCI-NPC
implementat per l'empresa OPTIMUS a partir de la Metodologia de Disseny i Selecció de
components desenvolupada en aquesta Tesis, presenta valors, en operació de llaç obert, dels
factors de mèrit normatiu dintre dels rangs admissibles per les normatives o recomanacions de
marcat i mercat. Aquests valors són, per POUT = 1kW i FIN = 1kHz, de Eficiència Elèctrica ηe=
91.6%, Eficiència de Senyal ηS= 94.83% i Eficiència de Qualitat (THD) ηQ= 0.87% amb un THD+N
= 1.04%
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8.3-4.3.

Comparativa i Validació del Comportament Tèrmic.

Per tal de contrastar les bones eficiències elèctriques presentades pel prototipus
d'amplificador DCI-NPC, es dissenya un experiment on es compararan es pèrdues tèrmiques i
de potència de dos amplificadors. El primer d'ells, que farà les funcions de referència de
mercat, es un amplificador de potència en Classe-D de la Marca TOA. Es tracta del Model DA250D de dos canals de 250W cada un, com el mostrat a la figura 8-151.

Figura 8-151: Amplificador en Classe-D TOA DA-250D de 2x250W

Tant l'amplificador TOA com l'Amplificador DCI-NPC es posaran en funcionament amplificant a
potencia nominal (250W i 1kWRMS respectivament) un senyal de test mono-tonal de 1kHz i
m=0.9. Les dues caixes dels amplificadors estaran obertes per tal de poder fer les adquisicions i
mesures termogràfiques amb la càmera termogràfica Ti-9 de Fluke. Per tal d'adquirir imatges
termogràfiques representatives de les pèrdues de potència, es seleccionen, en ambos casos,
els dissipadors d'alumini com a fonts calorífiques de dissipació tèrmica de les pèrdues de
potència. Sobre aquests dissipadors d'alumini, s'hi adhereix una cinta aïllant negra per tal
d'eliminar les falses mesures per les característiques reflexives del l'alumini. La primera
adquisició es realitza als 5 minuts de funcionament dels amplificadors, i la segona mesura al
cap de 20 minuts des de començament de la prova. La figura 8-152 mostra una imatge
termogràfica exemple de l'etapa de potència de l'amplificador DCI-NPC.Imatge adquirida amb
3 minuts de funcionament a 1kWRMS. Tª Màx. = 42.3°C.

Figura 8-152: Termografia de la placa de potència del Prototipus DCI-NPC d' OPTIMUS
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La figura 8-153 mostra les diferents captures termogràfiques de la prova de validació i
comparació del comportament tèrmic. La sub-figura (a) mostra una signatura termogràfica
del dissipador vertical d'alumini dels MOSFETs de potència de l'etapa de potència TOA desprès
de 5 minuts d'operació a 250W.
La figura mostra com la temperatura màxima detectada a la cinta adhesiva que hi ha sobre el
dissipador d'alumini, és de 84.4°C. La sub-figura (b) mostra la signatura termogràfica del
dissipador de l'etapa de potència TOA desprès de 20 minuts d'operació a 250W. La figura
mostra com la temperatura màxima detectada a la cinta adhesiva que hi ha sobre el dissipador
d'alumini, ha augmentat fins els 95.5°C. La sub-figura (c) mostra una signatura termogràfica
del dissipador horitzontal d'alumini dels MOSFETs de potència de l'etapa de potència DCI-NPC
desprès de 5 minuts d'operació a 1kW. La figura mostra com la temperatura màxima detectada
a la cinta adhesiva que hi ha sobre el dissipador d'alumini, és de 46.2°C. La sub-figura (d)
mostra la signatura termogràfica del dissipador de l'etapa de potència DCI-NPC desprès de 20
minuts d'operació a 1kW. La figura mostra com la temperatura màxima detectada a la cinta
adhesiva que hi ha sobre el dissipador d'alumini, s'ha mantingut en els 46.3°C.

a

b

c

d

Figura 8-153: Estudi Termogràfic comparatiu entre TOA DA-250D i OPTIMUS DCI-NPC.

La taula 8-88 mostra els resultats de les proves a mode de resum.
TAULA 8-88: Temperatures Màximes adquirides i temps d'operació

TOA Amplifier (Class-D)
OPTIMUS-MCIA Amplifier (DCI-NPC)

t = 5min @ 1kW
Temp. Max = 84.4 °C
Temp. Max = 46.2 °C

t = 20min @ 1kW
Temp. Max = 95.5 °C
Temp. Max = 46.3 °C
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Es pot confirmar que el comportament tèrmic del prototipus DCI-NPC és molt bo. Passats 20
minuts d'operació a potència nominal, les pèrdues de potència originen una dissipació tèrmica
estabilitzada en pràcticament 50°C, temperatura molt més que acceptable per un sistema
d'aquestes característiques.

8.3-4.4.

Validació del Comportament i Fidelitat Dinàmica del Sistema Experimental
d'Amplificació DCI-NPC

Durant tots els Capítols anteriors, s'ha treballat amb senyals d'entrada o referència
monotonals. Aquest fet ha estat així, donat que la normativa de test, recomanacions i
manuals, imposen un senyal de 1kHz per tal de poder caracteritzar la majoria dels factors de
mèrit normatius o de recomanació del mercat. Un cop s'ha arribat al punt de disposar d'un
sistema d'amplificació DCI-NPC que ha demostrat operar en condicions reals d'alta potència,
presentant valors d'eficiència i qualitat dintre dels valors estipulats per les normatives de
marcat i recomanacions AES del mercat, és necessari testar, qualitativament el seu
comportament en operació d'amplificació musical o de audio-missatge. Per fer-ho, s'han
seleccionat uns fragments musicals de dinàmiques diferents. Aquests fragments seran
introduïts en el sistema com a senyal d'entrada de contingut en banda 20Hz - 20kHz.
Mitjançant l'adquisició i comparació en temps real del senyal introduït o VIN i el senyal de
sortida o VOUT, es podrà determinar el grau de fidelitat dinàmica que presenta la reproducció
de l'amplificador DCI-NPC. La taula 8-89 mostra les característiques dels 3 fragments musicals
escollits per les proves de fidelitat dinàmica.
TAULA 8-89: Característiques dels fragments musicals

SAMPLE

THEME

COMPOSER

Sample1

Runaway

The Corrs

nd

Sample2
Sample3

2
Movement
(Andante)
Beautiful
Day

Joseph
Haydn
U2

ALBUM

STYLE

DYNAMICS

TIME OF
SAMPLE

The Corrs
Unplugged
Symphony Nº 94
G Major
(Surprise)
All That You Can't
Leave Behind

Celtic,
Folk-Rock

Low

3m:00s - 3m:35s

Classic

Middle

4m:53s - 5m:10s

Rock

High

1m:40s - 2m:00s

La taula 8-90 mostra uns Links on es poden trobar i reproduir els temes musicals que contenen
els fragments seleccionats per les proves.
TAULA 8-90: Links per la reproducció dels temes i fragments seleccionats

SAMPLE
Sample1
Sample2
Sample3

THEME
Runaway
nd
2 Movement (Andante)
Beautiful Day

YOUTUBE LINK
http://www.youtube.com/watch?v=FOKfLCbKObw
http://www.youtube.com/watch?v=p_ftrysaMHU
http://www.youtube.com/watch?v=co6WMzDOh1o

La taula 8-91 mostra les condicions genèriques d'operació i punt de treball per les proves de
fidelitat dinàmica.
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TAULA 8-91: Resum dels paràmetres d'operació seleccionats i les condicions experimentals

MOSFET
Model IRFB4020
Rds(ON)
80mΩ
trrM
82ns
VdM
1.3V
td(ON)
7.8ns
td(OFF)
16ns

DESIGN PARAMETERS
CLAMP-DIODE
FILTER
Model 30CTH02
LF
47.3µH
Vd
0.78V
CF
1.4µF
trrD
40ns
Rcu
35mΩ
Tº
125ºC

VDC
m
FSW
FIN
Td
RLOAD

OPERATION POINT
170V
0.9
200kHz
(Audio) 20Hz - 20kHz
20ns
8Ω

La figura 8-154 mostra una finestra de 20ms del fragment Sample1 de baixa dinàmica i la figura
8-155 una finestra de 4ms del fragment Sample2 de dinàmica mitja. Com es pot observar, en
les dues figures, el senyal vermell (Ch2), que representa la tensió de sortida VOUT segueix
fidelment el senyal verd (Ch3) que és la tensió d'entrada VIN. El seguiment no presenta cap
tipus de compressió o saturació per problemes de modulació. En rosa (Ch4) es pot veure el
senyal de sortida PWM Pre-Filtre.

Figura 8-154: Dinàmiques de VIN, VOUT i VOUT(PWM) per 20ms del Sample1
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Figura 8-155: Dinàmiques de VIN, VOUT i VOUT(PWM) per 4ms del Sample2

Les figures 8-156 i 8-157 mostren una finestra de 4ms dels fragment Sample3 i Sample1
respectivament. Com es pot observar, en aquestes dues figures, el senyal vermell (Ch2), que
representa la tensió de sortida VOUT també segueix fidelment el senyal verd (Ch3) o tensió
d'entrada VIN. El seguiment tampoc presenta cap tipus de compressió o saturació per
problemes de modulació. En rosa (Ch4) es pot veure el senyal de sortida PWM Pre-Filtre.

Figura 8-156: Dinàmiques de VIN, VOUT i VOUT(PWM) per 4ms del Sample3
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Figura 8-157: Dinàmiques de VIN, VOUT i VOUT(PWM) per 4ms del Sample1

La figura 8-158 mostra una finestra de 2ms del fragment Sample2 de dinàmica mitja, on
s'observa que el seguiment de la dinàmica del senyal d'entrada, també presenta un
comportament pràcticament ideal.

Figura 8-158: Dinàmiques de VIN, VOUT i VOUT(PWM) per 2ms del Sample2

Es pot concloure en que la dinàmica que presenta el sistema experimental d'amplificació DCINPC és molt més que correcta. La fidelitat mostrada per les dinàmiques de seguiment de les
figures anteriors és pràcticament perfecta (tenint en compte el desfasament o retard de grup
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típic del sistema). Per senyals multitonals o àudio musical amb contingut 20Hz - 20kHz, la
fidelitat de la reproducció a plena potència és molt satisfactòria.

8.3-5. Discussió de Resultats i Conclusions
Al inici d'aquest apartat, s'ha utilitzat la metodologia de disseny i selecció de components
desenvolupada en aquesta Tesis, per tal de determinar quina és la configuració òptima, a nivell
de components i paràmetres constitutius de l'Amplificador DCI-NPC, per tal de presentar els
menors valors possibles d'error d'amplitud i distorsió. Mitjançant els diagrames GDEE de
Nivell-III es determina una configuració òptima, a partir de la qual, es realitza un disseny,
conjuntament, amb l'equip de I+D de l'empresa OPTIMUS.
L'empresa OPTIMUS desenvolupa un prototipus d'Amplificador DCI-NPC Full-Bridge de 1kW
per tal de poder avaluar les seves prestacions i resposta sota condicions d'operació reals. A
partir del prototipus implementat, s'ha dissenyat una planificació i metodologia per avaluar
experimentalment la fidelitat dels models d'estimació de les eficiències de qualitat, de senyal i
elèctrica.
En primer lloc es determina experimentalment quin és el valor de Dead-Time òptim dintre del
rang de 20ns a 100ns. A la vista dels resultats, es fixa el valor de td = 20ns. En el procés
d'avaluació del Dead-Time òptim, s'observen uns valors d'error d'estimació d'Eficiències de
Senyal i Elèctriques mínims, essent l'error d'estimació, tant de les tensions, corrents i error
d'amplitud de valors pràcticament menyspreables. El valor de l'error d'estimació de THDTOTAL
presenta uns nivells per sobre de la mitjana calculada en l'apartat 8.2 d'aquest Capítol.
A partir del valor de Dead-Time td = 20ns, s'ha procedit a validar experimentalment la fidelitat
dels models d'estimació de les eficiències de qualitat, de senyal i elèctrica, mitjançant
l'avaluació dels principals paràmetres mesurables de l'amplificador sota condicions diferents
de potència de sortida. El rang de potències que s'ha avaluat és de 250W a 1kW.
Els valors mesurats de Tensió, Corrent, Potències, Error d'Amplitud i Eficiències de Senyal i
Elèctrica es mantenen en valors normatius acceptables, i l'error d'estimació per aquests
paràmetres és excel·lent. En aquestes proves, és també el valor mesurat de THDTOTAL qui
presenta uns nivells molt més baixos del que estimen els models d'estimació. Aquest augment
de l'error d'estimació del THD de sortida respecte als valors de THD mesurats en el prototipus
d'amplificador DCI-NPC d'OPTIMUS es deu a les diferències en el procés de disseny d'aquest
prototipus respecte al disseny del primer prototipus MCIA.
L'experiència en disseny d'equips electrònics d'Àudio, (Amplificadors, Processador d'Efectes,
Altaveus, Filtres, etc...) de l'equip de I+D dóna un valor afegit al disseny del prototipus de
OPTIMUS del que el disseny del prototipus MCIA no disposa. Aquest segon prototipus, ha estat
dissenyat i desenvolupat per OPTIMUS tenint en compte aspectes normatius, EMI, etc... així
com de volum i pes. Aquestes característiques es veuen traduïdes en l'aparició d'una menor
quantitat de fonts de distorsió no estudiades o tingudes en compte en aquesta Tesis.
L'estimació del valor de εTHDTOTAL presentada en aquesta Tesis, presenta un error intrínsec a la
metodologia i al ús matemàtic que es fa de la suma d'errors de distorsió, tal i com s'ha
justificat en el Capítol 2. Es pot dir, per tant que:
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Pel que fa als dissenys i desenvolupaments dels prototipus experimentals, és lògic pensar
poden aparèixer distorsions degudes a fonts d'error no contemplats, dependents de fenòmens
EMI o altres, i el grau de presència dels quals, depèn directament del disseny i implementació
que s'hagi realitzat. Per tant, es pot afirmar que:

En aquest cas, l'experiència en disseny d'equips comercials de so, fa que el disseny del
prototipus d'OPTIMUS presenti un menor grau de distorsions no contemplades en el model
teòric, de manera que:

Amb el que, els errors d'estimació que presentin els resultats a partir del prototipus de MCIA,
sempre seran més baixos que els errors d'estimació dels resultats extrets a partir del
prototipus d'OPTIMUS, tal i com mostra l'expressió següent:

Aquests resultats confirmen que els models d'estimació de εTHDTOTAL sempre donaran com a
resultat una aproximació , per excés del valor real de THDTOTAL de sortida, tal i com s'havia
previst en les consideracions fetes al Capítol 2. La figura 8-159 il·lustra aquest fenomen
gràficament.

Figura 8-159: Diferents Aportacions als Errors d'Estimació de THDs

Tot i l'existència d'aquestes variabilitats en els errors d'estimació, el fet d'haver dissenyat els
models d'estimació per que treballin amb aproximacions per excés, permet assegurar amb un
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marge relativament ample, que els valors dels factors de mèrit propis i normatius mesurats en
el sistema experimental, no superin els valors llindar corresponents.
En aquest cas, els valors de THD i THD+N mesurats en el prototipus experimental sota
condicions de potència nominal queda molt per sobre dels seus llindars normatius o
recomanables, THD = 0.87%, THD+N =1.04%.
També s'han realitzat proves de comportament tèrmic de l'amplificador en condicions de
potència nominal, POUT = 1kW en operació d'amplificació mono-tonal de FIN = 1kHz, durant 20
minuts. La temperatura del dissipador de l'etapa de potència ha mostrat una estabilització en
els 46.3°C, temperatura que pot ser considerada baixa per amplificadors de potències de
l'ordre de 1kW.
Es pot afirmar que el comportament tèrmic del prototipus d'amplificador DCI-NPC d'OPTIMUS
presenta un comportament tèrmic excel·lent a més d'haver reduït, com es mostra en la figura
8-119 de l'apartat 8.3-2, el seu pes en un 74.6% respecte a un amplificador de idèntica
potència en Classe-D.
Finalment, s'han realitzat proves de fidelitat dinàmica mitjançant l'amplificació de fragments
musicals de diferents dinàmica musical, i l'adquisició i anàlisi dels senyals d'entrada i sortida.
Els resultats obtinguts mostren una dinàmica de seguiment excel·lent pels tres tipus de
dinàmica musical utilitzats com a senyal d'entrada i test.
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8.4- Conclusions del Capítol 8
En la primera part d'aquest Capítol, s'han presentat les eines, equips, dissenys i
desenvolupaments experimentals que conformen el primer setup experimental, utilitat per la
validació experimental dels models d'estimació d'errors d'amplitud i distorsió, així com per la
validació de la concepció i descripció dels mecanismes i fenòmens generadors d'errors. A partir
d'aquest setup experimental, s'ha dissenyat una planificació experimental i una metodologia.
A partir de les possibilitat d'operació que presenta la primera cadena d'amplificació
experimental (Prototipus MCIA), i tenint en compte la disponibilitat de treballar amb diversos
models de dispositius semiconductors (Díodes i MOSFETs), s'han implementat diferents
configuracions experimentals.


A partir de les diferents configuracions experimentals disponibles, i de la variació dels
diferents paràmetres objecte d'estudi mitjançant l'ús de diferents dispositius
semiconductors, s'han realitzat proves i s'han obtingut i adquirit senyals i mesures.



A partir d'aquestes mesures i adquisicions, s'han caracteritzat els errors d'amplitud
εVoTOTAL i distorsió εTHDTOTAL al senyal de tensió de sortida, en funció de les fonts
d'error més importants: CAE, COE, Vd, trrD, Rds(ON), ΔεtTOTAL i td.



A partir d'aquests resultats, i mitjançant la seva comparació amb els valors estimats
pels models d'estimació del Capítol 6, s'ha determinat el grau de fidelitat dels models
d'estimació. Aquest grau de fidelitat ha estat quantificat mitjançant l'error d'estimació.
La taula 8-92 mostra un resum dels Errors d'Estimació calculats a partir de les mesures
experimentals de l'apartat 8.2 d'aquest Capítol.

TAULA 8-92: Relació d'Errors d'Estimació per les diferents Fonts d'Error del Sistema

ERROR SOURCE
Initial Operation Point
COE Error Source
CAE Error Source
Vd Error Source
trrD Error Source
Rds(ON) Error Source
ΔεtTOTAL Error Source
td Error Source



εVoTOTAL

εTHDTOTAL

ESTIMATION ERROR
Max. Error = 0.32%
Max. Error = 0.90%
Max. Error = 0.23%
Max. Error = 0.04%
Max. Error = 0.22%
Max. Error = 0.10%
Max. Error = 0.12%

ESTIMATION ERROR
Max. Error = 0.05%
Max. Error = 0.07%
Max. Error = 0.13%
Max. Error = 0.12%
Max. Error = 0.09%
Max. Error = 0.09%
Max. Error = 0.11%
Max. Error = 0.07%

εVoTOTAL

εTHDTOTAL

ESTIMATION
AVERAGE ERROR

ESTIMATION
AVERAGE ERROR

VOUT (PEAK) ESTIMATION
ERROR (over DC = 100V)
Max. Error = 320mV
Max. Error = 900mV
Max. Error = 230mV
Max. Error = 150mV
Max. Error = 220mV
Max. Error = 100mV
Max. Error = 120mV
VOUT (PEAK)
ESTIMATION
AVERAGE ERROR

Typical Error = 0.29%

Typical Error = 0.09%

Typical Error = 300mV

Durant la realització de les diferents proves i mesures, s'ha pogut confirmar i validar la
concepció inicial dels diferents mecanismes de generació d'errors d'amplitud i
distorsió, així com els fenòmens temporals i d'amplitud que hi tenen lloc en les
diferents ones de tensió del sistema. Per cada font d'error estudiada, s'ha demostrat
experimentalment sobre les diferents ones de tensió, que els efectes PTE i PAE,
efectivament actuen i afecten com s'havia teoritzat i modelat.
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Els errors existents en estimació de THDTOTAL de sortida, indiquen que en el sistema
experimental estan actuant altres fonts de distorsió que no s'han tingut en compte o modelat
inicialment.
Mitjançant l'ús dels models d'estimació d'errors d'Amplitud i Distorsió i les Eines GDEE de
Nivell-III, es determina una configuració òptima d'amplificador DCI-NPC, que es dissenya i
desenvolupa, per l'equip de I+D de l'Empresa OPTIMUS. Aquest disseny presenta totes les
garanties d'una indústrialització d'equips electrònics d'Àudio. Tenint en compte el nou setup
experimental disponible, es planteja una nova metodologia i planificació per tal d'utilitzar el
segon prototipus d'amplificador DCI-NPC (OPTIMUS) per tal de validar els models d'estimador
d'Eficiències Elèctrica, de Qualitat i de Senyal.


En una primera configuració de mitja potència (250W), es determina
experimentalment el valor òptim del Dead-Time del sistema, quedat fixat a 20ns.



A partir de la configuració òptima, es validen els diferents models d'estimació
d'eficiències, testant l'Amplificador a diferents potències de treball (250W, 500W,
700W i 1kW). Els diferents errors d'estimació calculats pel punt de treball nominal
(1kW) es mostren a les taules 8-93, 8-94 i 8-95.
TAULA 8-93: Relació d'Errors d'Estimació dels Factors de Mèrit Propis per POUT = 1kW

ESTIMATOR ERRORS FOR OWN MERIT-FACTORS
THD
εVo
ESTIMATION
0.64p%
0.38p%
ERRORS
% ERROR
42.4%
8.1%
OF TOTAL
TAULA 8-94: Errors d'Estimació dels Paràmetres d'Interès per POUT = 1kW

ESTIMATOR ERRORS FOR PARAMETERS OF INTEREST
VOUT(PEAK) IOUT(PEAK) POUT(PEAK) VOUT(RMS) IOUT(RMS)
POUT(RMS)
ESTIMATION
ERRORS
% ERROR
OF TOTAL

PIN(PEAK)

PIN(RMS)

580mV

10mA

9.2W

120mV

60mA

7.42W

4.21W

960mW

0.4%

0.68%

0.43%

0.12%

0.58%

0.7%

0.182%

0.084%

TAULA 8-95: Relació d'Errors d'Estimació dels Factors de Normatius per POUT = 1kW

ESTIMATOR ERRORS FOR NORMATIVE MERIT FACTOR
ESTIMATION
ERRORS
% ERROR
OF TOTAL

ηe

ηQ

ηS

0.56p%

0.64p%

0.48p%

0.6%

42.4%

0.5%

Es pot concloure que els models d'estimació d'errors d'Amplitud i Distorsió calculats i
presentats al Capítol 6, presenten uns errors d'estimació mínims i en la majoria dels casos,
menyspreables, tot i que s'ha demostrat que el grau de fidelitat, en el cas del valor de THD,
depèn del procés de disseny, essent menor en quant a un millor disseny i desenvolupament.
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En aquest cas, l'error d'estimació pot ser entès com marge de seguretat entre els valors o
factors de mèrit mesurats i valors llindars normatius o de recomanació.
Es pot assumir que les interpretacions fetes i els models calculats als Capítols 3, 4 i 5 són
altament fidels als mecanismes i fenòmens de generació d'errors existents a la cadena
d'amplificació DCI-NPC. Per tant, els models i estimadors d'Errors d'Amplitud i Distorsió εVoX,
i εTHDX han quedat validats experimentalment com a eines de disseny i selecció òptima de
components i configuracions constituents d'amplificadors DCI-NPC d'Alta Potència i Qualitat.
Pel que fa a les prestacions assolides per prototipus d'amplificador DCI-NPC, mitjançant l'ús de
les eines d'estimació i de representació GDEE-III, s'ha pogut realitzar un disseny, selecció de
components i configuració de forma òptima. Les figures 8-160, 8-161 i 8-162 mostren
respectivament els diagrames de distribució fonamental, inspirats en els GDEE-III, de les
Eficiències Elèctriques (Pèrdues de Potència), de Qualitat (THD) i de Senyal.
Com es pot observar, per tots tres paràmetres o factors de mèrit normatiu, els valors que
presenta el prototipus en condicions de treball i test normatiu (Potència Nominal @ FIN =
1kHz) queden dintre dels rangs acceptables imposats per les normatives i recomanacions del
mercat, tal i com mostra la taula 8-96.
TAULA 8-96: Taula d'Especificacions del Prototipus d'Amplificador DCI-NPC d'OPTIMUS

ηQ (THD), THD+N [%]
ηe [%]
ηS [%]
Freq. Resp [BW]
POUT(RMS)
RLOAD(MIN)
POUT(MAX)

VALUES FOR NORMATIVE ESPECIFICATIONS @ 1kW
PROTOTYPE MEASURED VALUE
NORMATIVE MAX. VALUE
0.87% , 1.04%
THD < 1%, THD+N <1.74%
91.61%
ηe > 85%
95.27%
ηQ> 85%
20Hz - 20kHz
100Hz - 17kHz
1kW
8Ω
2.5kW
-

Es pot afirmar que l'ús dels models d'estimació d'errors d'amplitud i distorsió, i dels models
d'estimació d'eficiències de Qualitat, de Senyal i Elèctrica, permet una optimització predisseny en el procés de selecció de components, paràmetres i configuracions. Aquesta eina,
conjuntament amb l'experiència en disseny indústrial d'equips de So, minimitza el grau de
generació d'errors fonamentals en la cadena d'amplificació, així com l'aparició de fonts
d'error d'amplitud o distorsió no considerades o modelades en aquesta Tesis.
Ha quedat demostrat que mitjançant l'ús d'aquestes eines, es pot abordar el disseny d'un
sistema d'amplificació d'alta potència amb plenes garanties d'assoliment d'unes prestacions i
especificacions normatives de mercat d'alta eficiència i alta qualitat, amb una gran reducció
de pes i volum i un baix nivell d'estrès tèrmic.
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Figura 8-160: PLOSS Fonamentals, Locals i Totals (Nivell-III) del Sistema DCI-NPC d' OPTIMUS

Figura 8-161: ηQ Fonamentals, Locals i Totals (Nivell-III) del Sistema DCI-NPC d' OPTIMUS

608

Disseny Òptim d’Amplificadors d’Àudio Commutats DCI-NPC
d’alta Eficiència i Qualitat

Capítol 8. Validació Experimental dels Models d'Estimació d'Errors i Eficiències

Figura 8-162: ηS Fonamentals, Locals i Totals (Nivell-III) del Sistema DCI-NPC d' OPTIMUS
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9.1- Conclusions General
Com a Objectiu Principal d'aquesta Tesis, es proposava "L'Optimització del Disseny
d'Amplificadors Commutats mitjançant el desenvolupament i l'ús d'un Mètode sistemàtic i unes
noves Eines de Càlcul i Estimació de Paràmetres Normatius d'Eficiència i Distorsió, a partir de
l'estudi i modelat de les principals no idealitats que presenta la operació d'una Cadena
d'Amplificació Commutada Determinada"
Al llarg del desenvolupament dels diferents Capítols d'aquesta Tesis, s'han anat presentant les
diferents conclusions a les que s'ha anat arribant després d'estudiar i analitzar els diferents
resultats. Aquests resultats, aportacions o contribucions i conclusions de Capítols, poden ser
contextualitzades en el marc dels diferents Objectius plantejats a l'inici d'aquest treball de
Tesis Doctoral, i per tant, es poden presentar les següents Conclusions Generals de la Tesis.


A partir de l'estudi de l'Estat de l'Art, s'ha detectat que la indústria de l'Amplificació
Commutada de So, en l'actualitat, treballa en el desenvolupament de noves
topologies que permetin als sistemes d'amplificació commutada, treballar
simultàniament en operació d'alta potència i alta qualitat. Així doncs, es defineix
aquesta com la principal problemàtica que presenta la Classe-D actual i que
necessàriament la nova generació d'amplificadors commutats haurà de resoldre. Per
fer-ho és necessari proposar alternatives topològiques des del coneixement de
l'Electrònica de Potència, així com disposar de les eines d'estudi i anàlisi adequades.
La Indústria de l'Amplificació Commutada de So, actualment no disposa d'eines o
Mètodes específics de Disseny, Estudi, Anàlisis, Selecció de Components o Presa de
Decisions, que no siguin basats en l'experiència dels propis dissenyadors.



A partir del coneixement de l'Electrònica de Potència, l'Estat de l'Art identifica a la
família de Convertidors DC-AC Multinivell, com les Topologies òptimes per solucionar
la problemàtica del compromís Potència-Qualitat de la Classe-D. Els convertidors
Multinivell, per les seves característiques operatives, poden treballar simultàniament a
gran Potència i alta Qualitat de senyal de sortida. La intenció d'aplicar noves
Topologies de Convertidors Electrònics de Potència al àmbit de l'Amplificació
Commutada també implica l'estudi d'aquestes per conèixer i caracteritzar les seves
característiques no ideals i possibles problemàtiques. L'Estat de l'Art no mostra cap
estudi o metodologia, ni es detecta l'existència d'uns Factors de Mèrit, que permetin
l'avaluació Quantitativa i/o Qualitativa de diferents paràmetres d'interès que no
siguin únicament el senyal de sortida del sistema complert.



S'han analitzat i comparat, sota criteris d'Eficiència i Qualitat de senyal, les
topologies Multinivell candidates a ser aplicades com a Amplificadors Commutats i
resoldre la problemàtica Potència-Qualitat. Aquestes han estat la PSC-PWM i la DCINPC. D'aquesta comparativa, la topologia Full-Bridge DCI-NPC ha presentat uns
millors resultats en quant a Eficiència Elèctrica i Qualitat de Senyal o THD. La seva
capacitat de compromís Potència-Qualitat ha estat comparada amb la d'una etapa
Classe-D, mitjançant els gràfics o Figures de Mèrit P-Q presentades al Capítol-2. Els
resultats mostren que l'Amplificador Full-Bridge basat en la Topologia DCI-NPC,
reuneix les característiques i prestacions necessàries per treballar simultàniament a
altes Potències i altes Qualitats de senyal de sortida, essent millor opció tecnològica
que la Classe-D i la alternativa més òptima dintre de la família de les Topologies
Multinivell.
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Per tal d'analitzar en profunditat les característiques de la nova topologia DCI-NPC i
poder desenvolupar eines de càlcul i estimació de paràmetres normatius, que
permetin garantir les prestacions finals del sistema des de l'etapa de pre-disseny, és
necessari estudiar elèctricament la topologia, els seus components i la resta de la
Cadena d'Amplificació Electro-Acústica de la que hi forma part. Així doncs, es defineix
com a Cadena d'Amplificació el sistema format per una font de senyal d'entrada, un
modulador, una etapa de potència, un filtre de sortida, una càrrega electro-acústica i
una font d'alimentació de l'etapa de potència. També es defineixen i localitzen tots els
fenòmens no ideals i mecanismes de generació d'error continguts en la Cadena
d'Amplificació. Aquestes no idealitats, així com els errors, venen definits pel concepte
d'Errors PAE i PTE o Errors d'Amplitud en el Pols PWM de sortida i Error de Temps en
el Pols PWM de sortida. Aquesta classificació d'errors ve donada per la simplicitat que
suposa i per les facilitats futures que pot representar d'implementació de llaços de
control basats en PEDEC o correcció del ample de pols.



Amb l'objectiu de poder avaluar els efectes d'aquests errors, localitzats en parts,
dispositius o elements interns i constitutius de la Cadena d'Amplificació, s'ha proposat
l'ús d'uns Factors de Mèrit propis d'aquesta Tesis, l'Error d'Amplitud a la Senyal de
Sortida o εVo i l'Error de Distorsió a la Senyal de Sortida o εTHD, de manera que
qualsevol mecanisme o font generadora d'errors PTE i/o PAE, pot ser quantificada i
qualificada mitjançant els Factors de Mèrit Propis (i per tant No Normatius)
proposats. Per poder avaluar tots i cada un dels diferents mecanismes generadors
d'error existents a la cadena d'amplificació s'ha proposat i aplicat una Metodologia de
caracterització, modelat, simulació i avaluació dels errors.



A partir de l'ús de la Metodologia proposada, s'han modelat els fenòmens i
mecanismes de generació d'errors, així com també han estat modelats i avaluats els
efectes en forma de εVo i εTHD d'aquests errors. Analitzant els resultats d'aquestes
avaluacions, s'han desenvolupat uns Estimadors Matemàtics mitjançant és possible
calcular el valor de εVo i εTHD d'una font d'error determinada, amb el que els valors
d'Error d'Amplitud o de Distorsió Locals o Totals generats per un o varis errors, pot ser
estimat i, per tant, es pot optimitzar en la fase de disseny el valors dels Factors de
Mèrit propis. Per tal d'ordenar i classificar tota la informació que proporcionen els
diferents estimadors d'Errors de la Cadena d'Amplificació, i que aquesta pugui ser
utilitzada per l'Indústria de l'Amplificació Commutada com una Eina de suport al
Disseny de Sistemes d'Amplificació, s'han proposat con a figures de mèrit
representatives dels diferents valors de εVo i εTHD, tant locals com totals, els Gràfics
de Errors Elementals o GDEE. Aquests gràfics, a mode d'eina, permeten per diferents
nivells dintre del procés productiu d'equips d'amplificació, disposar de la informació
útil i necessària per la presa de decisions, selecció de components, identificació de
problemes, redisseny o comercialització del producte.



Per tal de poder expressar tota la informació referent als Errors d'Amplitud i Distorsió,
locals o totals, en valors o Factors de Mèrit Normatiu, s'han desenvolupat models i
estimadors d'Eficiència Elèctrica, Eficiència de Qualitat o THD i Eficiència de Senyal.
Aquests paràmetres normatius poden ser estimats a partir dels valors estimats dels
Factors de Mèrit propis o Errors d'Amplitud i Distorsió. Mitjançant l'ús dels GDEE, els
factors de mèrit normatiu estimats també han estat ordenats, classificats poden ser
utilitzats com a eina per la indústria de l'Amplificació Commutada.
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La fidelitat dels Models d'Estimació d'Errors d'Amplitud i Distorsió totals, ha estat
validada experimentalment mitjançant l'ús d'un Setup experimental. Aquest setup ha
estat dissenyat per treballar sota condicions nominals o reals, i s'ha proposat una
metodologia i planificació d'experiments per tal de poder avaluar dintre d'un rang de
valors nominals, cada una de les principals fonts d'error presents a la cadena
d'amplificació DCI-NPC. Mitjançant la comparació de valors reals Mesurats amb valors
Estimats s'han calculat els diferents errors d'estimació. Aquests errors s'han
mantingut en nivells acceptables, amb el què s'ha considerat que els estimadors
d'Errors d'Amplitud i Distorsió total, i per extensió els locals, han quedat validats. El
setup experimental també ha estat utilitzat per validar els models i caracteritzacions
dels mecanismes i fenòmens no ideals que donen lloc a la generació d'errors PTE o
PAE.



La fidelitat dels Models d'Estimació d'Eficiències o Factors de Mèrit Normatiu, ha
estat validada experimentalment mitjançant l'ús d'un Setup experimental dissenyat
a partir de l'ús de les eines GDEE i els estimadors d'Errors d'Amplitud i Distorsió. El
desenvolupament del prototipus experimental utilitzat en aquest segon setup, l'ha
realitzat l'empresa OPTIMUS, líder estatal en el sector de equips d'amplificació per so
distribuït i megafonia. Mitjançant la comparació de valors reals Mesurats amb valors
Estimats s'han calculat els diferents errors d'estimació. Aquests errors han presentat
valors acceptables en quant a l'estimació de valors elèctrics com Tensions, Corrents i
Potències de treball i sortida, així com per les Eficiències Elèctrica i de Senyal. En el cas
de l'Eficiència de Qualitat o THD, els errors d'estimació han estat elevats. Aquest fet
s'ha atribuït a la baixa presència d'errors de disseny en el prototipus de l'Empresa i als
efectes de l'error de la suma lineal dels diferents valors de εTHD. En aquest cas, l'error
d'estimació del THD, s'ha considerat un marge de seguretat, degut a que l'estimació
presenta l'error per excés, amb el que el valor mesurat real de THD del sistema,
sempre és molt més baix. S'ha considerat que els estimadors d'Eficiències o Factors de
Mèrit Normatius, han quedat validats.



Analitzant els resultats experimentals, s'han determinat i ordenat els errors per la seva
capacitat de generació de Distorsió, o Pèrdues de Potència o Senyal. La sensibilitat
mostrada pels diferents mecanismes de generació d'errors mostra com per punt
d'operació d'alta potència (alta corrent) els efectes de l'error generat per la Rds(ON) dels
MOSFETS, és el predominant en quant a pèrdues de Potència (pèrdues en conducció).
A efectes de Distorsió l'error generat per la tensió Vd dels Clamp-Diodes presenta la
màxima sensibilitat, essent el més crític dintre de la cadena d'Amplificació DCI-NPC,
seguit del valor de la Rds(ON) i del Dead-Time td.



El setup presenta unes característiques o prestacions de mercat molt competitives, i
les mesures normatives realitzades mostren valors totalment acceptables sota criteris
normatius o de mercat. Les dimensions i volum necessaris per d'implementació de
l'Etapa de Potència DCI-NPC d'OPTIMUS, és un 75% més petita que el cas d'un
Amplificador similar en Classe-D. Per tant, l'ús dels Estimadors i GDEE per dissenyar
sistemes d'Amplificació Commutada DCI-NPC garantint la seva validació normativa,
ha estat demostrat, confirmat i validat experimentalment.
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Aquestes Conclusions permeten afirmar que s'han assolit amb èxit cada un dels 8
objectius plantejats pel desenvolupament d'aquesta recerca, i permeten la
conseqüent validació de cada una de les dues Hipòtesis principals plantejades a l'inici
de la Tesis.

Les principals Contribucions o Aportacions fetes a la comunitat cientifico‐tècnica, dintre de
l'àmbit de l'Amplificació Commutada d'alta Eficiència i Qualitat són:
1‐ La Justificació analítica i Validació experimental de la Topologia DCI‐NPC com a Topologia
d'Amplificador Commutat que soluciona la problemàtica Potència‐Qualitat.
2‐ El desenvolupament d'un Mètode d'Anàlisis i Modelat de Mecanismes i Fonts d'Error PTE i
PAE en Topologies d'Amplificació Commutada.
3‐ El desenvolupament d'uns Models d'Estimació d'Errors d'Amplitud i Distorsió, Totals o
Locals, per la Topologia d'Amplificació DCI‐NPC i fàcilment adaptables a altres topologies.
4‐ El desenvolupament d'uns Models d'Estimació d'Eficiència Elèctrica, THD i Eficiència de
Senyal, Totals o Locals, per la Topologia d'Amplificació DCI‐NPC i fàcilment adaptables a altres
topologies.
5‐ El desenvolupament d'una Metodologia d'Anàlisis i Síntesis pel Disseny d'Amplificadors de
So Commutats aplicable a qualsevol Topologia d'Amplificador.
6‐ El desenvolupament d'una Eina d'Estimació i Càlcul de paràmetres normatius que permet,
en la fase de disseny d'un Amplificador DCI‐NPC, la selecció de components i paràmetres
òptims que garanteixen la futura validació normativa del sistema.
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9.2- Recerca Complementària
La finalització d'aquest document de tesis, així com de les tasques que l'inclouen ha donat pas
a la realització de recerca i estudis que no estaven contemplats en un inici en els objectius de
la tesis. Aquests treballs, pel fet de trobar-se en una fase avançada i amb disposició d'alguns
resultats experimentals, no han estat considerats com a treballs futurs, sinó que s'ha volgut
qualificar-los com a Recerca Complementaria o en curs, essent la base d'una recerca Postdoc
que s'esta plantejant.

9.2-1. Control PTE-PAE
El primer dels estudis i recerca realitzada fora dels objectius propis de la Tesis, és la millora,
optimització i aplicació genèrica del Control de Compensació COE desenvolupat i presentat en
la 133rd AES Convention, (New Strategy to Minimize Dead-Time Distortion in DCI-NPC Power
Amplifiers Using COE-Error Injection). L'objectiu és expressar totes les fonts i mecanismes
d'error d'Amplitud i Distorsió com a Errors PTE, per tal de determinar l'Error PTE absolut i
compensar els seus efectes distorsionants mitjançant d'injecció en el sistema d'error PTE de
fase contrària. Aquest Error PTE de compensació, pot ser injectat mitjançant la generació
controlada d'Error COE en un modulador de doble portadora. A partir d'aquesta recerca i dels
seus resultats, serà possible compensar els errors d'amplitud i distorsió originats per qualsevol
font o fonts d'error PTE estable a partir de la generació controlada d'error CAE, reduint el THD
total a la sortida i augmentant l'eficiència elèctrica i de senyal del sistema fins els valors
òptims.

9.2-2. Control CPE
Durant la realització dels treballs de caracterització dels mecanismes de generació d'errors en
el modulador, es va observar, i així consta en el Capítol 3 d'aquesta Tesis, que els Errors CPE i
CSE tenien dues característiques especials. La primera d'elles és que els seus efectes
distorsionants tenen lloc a partir de la freqüència de portadora o commutació, pel que no
afecten directament a la banda freqüència que intervé en la mesura del THD. La segona
característica, és que el valor de l'error CPE o CSE determina un perfil determinat de contingut
harmònic centrat en la freqüència de commutació. És a dir, segons el valor de CPE del
modulador, el contingut harmònic en banda lateral de la freqüència de portadora es presenta
amb diferents magnituds i distribució. A partir d'una estimació, es pot determinat quins angles
de CPE originen el perfil harmònic òptim en la banda lateral de la freqüència de commutació
per tal de reduir al màxim els fenòmens EMI, contingut d'alta freqüència, pics màxims
harmònics, etc...
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9.3- Futurs Treballs
Al llarg del desenvolupament d'aquesta Tesis, s'ha anat avançant en la consecució dels
objectius proposats, a més a més han sorgit i s'han detectats punts d'interès que per no haver
estat contemplats des de un inici, i per la manca de recursos i temps, no han pogut ser
abordats en aquesta Tesis. Tots aquests punts d'interès han quedat contemplats com a futurs
treballs i recerca a desenvolupar, a partir de les conclusions presentades en aquesta Tesis.

9.3-1. Millora de la fidelitat dels Models d'Estimació d'Errors d'Amplitud i Distorsió
És evident que existeix un considerable grau de millora en la fidelitat dels models d'estimació,
en part degut a la metodologia proposada, en part als models fonamentals dels mecanismes
de generació d'error desenvolupats. És per aquest fet que es considera com a futur treball la
recerca relacionada amb la millora dels models d'estimació, partint d'un nou estudi i anàlisis
de les caracteritzacions de les fonts de generació d'errors.
Aquests nous estudis han de contemplar la possibilitat de simplificar les caracteritzacions
treballant únicament amb models de mecanismes PTE o PAE de generació d'errors. A partir
d'uns models basats en mecanismes PAE o PTE, les tècniques de simplificació i linealització
de les expressions d'estimació d'error, poden ser millorades amb la inclusió de la resta de
fonts d'error que en aquesta Tesis no han estat considerades o s'han menyspreat.
Cal, però, donar la màxima importància a la millora de la metodologia proposada per la suma
d'errors de distorsió concatenats, tenint en compte la no linealitat de l'operació THD i l'error
existent entre el THD total mesurat i el THD total generat a partir de la suma lineal
d'aportacions locals i fonamentals de THD.

9.3-2. Aplicació dels Models i Metodologies a altres Topologies
Els models presentats i la metodologia proposada en aquesta Tesis, destaquen per la gran
quantitat d'informació que aporten i la comoditat en el seu ús.
La metodologia descrita en el Capítol 2 i desenvolupada en els Capítols 3,4,5,6 i 7 per establir
uns models d'estimació d'errors d'amplitud i distorsió, així com uns models d'estimació
d'eficiències o factors de mèrit normatius, pot ser aplicada pas per pas a la resta de
topologies de convertidors electrònics de potència d'interès.
Disposar d'aquest tipus d'eines per cada una de les topologies existents, proporcionaria un
ventall immens de noves possibilitats en quant a l'optimització dels dissenys previs en la fase
de decisions i selecció de components, valors, paràmetres i configuracions.

9.3-3. Ús dels Models d'Estimació i Metodologia en Aplicacions Industrials
A partir dels models d'estimació d'error i eficiències presentats i de la metodologia proposada,
resulta evident pensar en els beneficis que pot comportar una eina com aquesta en altres
aplicacions indústrials on les decisions en la fase de disseny i de selecció de components
resulta crítica per les prestacions del sistema final.
Deixant de banda la necessitat de generalitzar els models i la metodologia al altres topologies
de convertidor electrònic de potència (VSI 2 Nivells, PSC-PWM de N rames, Convertidors
Polifàsics, etc...), els models i la seva metodologia d'ús, ha de ser adaptada o completada amb
la inclusió de tecnologies de commutació IGBT.
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També han de ser ajustats els models d'estimació mitjançant la caracterització de les diferents
fonts d'error, per rangs paramètrics molt més amples, tenint en compte els nous ventalls de
potencies, tensions, càrregues i paràmetres dels components, utilitzats en aplicacions
indústrials. Cal també, re-considerar el procés de caracterització i simplificació de les fonts
d'error, tenint en compte els nous factors de mèrit, dependents de l'aplicació, així com els
seus valors llindar normatius.

9.3-4. Desenvolupament de Nous Models d'Estimació d'Errors basats en
Tecnologies de Semiconductor de Banda Ampla (SiC i AsGa)

Dintre del camp dels Amplificadors de So de nova generació, és necessari l'estudi i la recerca
de l'aplicació al camp de les noves tecnologies de commutació de Carbur de Silici o SiC. Durant
la realització d'aquesta Tesis, l'autor va considerar l'ús d'aquestes noves tecnologies per tal
d'explorar les noves prestacions que aporten en quant a la minimització de certes fonts d'error
d'amplitud i distorsió. Fruit d'aquest petit estudi, s'ha pogut publicar en el 133rd congrés de
l'AES alguns dels resultats i conclusions.
Aquest mateix any, en el 137th AES el Prof. Michael A.E. Andersen, considerat un referent en
el camp, presenta un estudi comparatiu SiC - Si en aplicacions d'amplificació de so, posant
sobre la taula d'importància de tenir en consideració l'entrada en el camp de l'amplificació de
so d'aquests tipus de tecnologies. Les conclusions que es puguin extreure d'aquest tipus de
recerca, poden determinar uns nous referents en la viabilitat econòmica i tecnològica de les
topologies estudiades fins ara.
Per altra banda, l'ús de noves tecnologies de commutació condiciona part de la futura recerca,
donant pas a consideracions que fins ara no havien estat motiu d'estudi en el camp dels
amplificadors commutats. Els circuits de Driver, passen a ser crítics en aplicacions SiC, i
justifiquen la necessitat d'estudiar, caracteritzar i en general iniciar tasques de recerca
relacionades en noves tècniques de Driving Intel·ligent, Controls Actius de Porta, etc...
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10.1-Publicacions relacionades amb les contribucions de la Tesis
10.1-1.Journals i Revistes
[1]

Vicent Sala, Luis Romeral
"Theoretical estimation of distorting effects by trr of parasitic MOSFET-Diode in DCI-NPC audio
power amplifiers" IEICE Electronics Express ELEX VOL: 9 Nº 6 03-2012

[2]

Vicent Sala, Luis Romeral, M.Moreno
"Theoretical Estimation of Distorting Effects by trr of Clamp Diodes in DCI-NPC Audio Power
Amplifiers " IEICE Electronics Express ELEX VOL: 9 Nº 10 06-2012

10.1-2.Conferències i Congressos
[1]

Vicent Sala, Luis Romeral
"Feed-Back Active Control for Half-Bridge Class-D audio amplifiers" IEEE ISIE 2008

[2]

Vicent Sala, Luis Romeral
"Active Control Based on a Estimator for the Bus-Pumping Cancellation in the
Half-Bridge Class-D Audio Power Amplifiers" AES 127th Convention. NY 2009 USA

[3]

Vicent Sala, Luis Romeral
"Study and Improvement of DC-Link Perturbations Models for DCI-NPC Power Amplifier"
AES 127th Convention. NY 2009 USA

[4]

Vicent Sala, Luis Romeral
"Feed-Back and Feed-Forward Hybrid Active Control for Half-Bridge Class-D audio amplifiers"
IECON 2009

[5]

Vicent Sala, Luis Romeral
"Study and Evaluation of MOSFET Rds(ON) Impedance Efficiency Losses in High Power
Multilevel DCI-NPC Amplifiers" AES 128th Convention. London, UK 2010

[6]

Vicent Sala, Luis Romeral
"Multilevel DCI-NPC Power Amplifier High-Frequency Distortion Analysis through Parasitic
Inductance Dynamic Model" AES 128th Convention. London, UK 2010

[7]

Vicent Sala, Luis Romeral
"Neutral Point Oscillation Control Based on a new Audio Space Vector Modulation (A-SVM)
for DCI-NPC Power Amplifiers" AES 129th Convention. SF. 2010 USA

[8]

Vicent Sala, Luis Romeral
"Study and Analysis of the Carrier Distortion Sources in Analog PWM DCI-NPC Modulator"
130th AES Convention. London, UK 2011

[9]

Vicent Sala, Luis Romeral
"Study and Analysis of Demodulation Filter Losses in DCI-NPC Multilevel Power Amplifier"
130th AES Convention. London, UK 2011

[10]

Vicent Sala, Luis Romeral
"Study of Hybrid Active Control Strategies for the Bus-Pumping Cancellation in the Half-Bridge
Class-D Audio Power Amplifiers" IEEE ISIE 2011
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[11]

V.M. Sala, T. Resano, J.L. Romeral, M. Moreno
“Evaluation of trr Distorting Effects Reduction in DCI-NPC Multilevel Power Amplifiers by Using
SiC Diodes and MOSFET Technologies” AES 133rd Convention San Francisco (USA) Oct. 2012

[12]

T. Resano, V.M. Sala, J.L. Romeral, M. Moreno
“New Strategy to Minimize Dead-Time Distortion in DCI-NPC Power Amplifiers Using
COE-Error Injection” AES 133rd Convention San Francisco (USA) Octubre 2012

[13]

V.M. Sala, R. Salehi, M. Moreno, M. Salehifar, J.L. Romeral
“Clamping diode caused distortion in multilevel NPC Full-Bridge audio power amplifiers”
IECON 2012. Montreal (CANADA) Octubre 2012

[14]

V.M. Sala, J.L. Romeral, M. Moreno, M. Salehifar
“Study and Evaluation of trr Distorting Effects Reduction in DCINPC Multilevel Power Amplifier
by using SiC Diodes and MOSFET Technologies” SDEMPED 2013. Valencia, Spain. August 2013

10.1-3.Patents
[1]

Inventors: V.Sala, J. Riera, J, Pou
Títol: Amplificador de Audio de Tres Niveles de Alta Potencia y Alta Calidad a Baja Frecuencia de
Conmutación
N. de sol·licitud: P200600976
Data de prioritat: 2006/2026
Entitat titular: UPC

[2]

Inventors: V.Sala, G. Ruiz, J. Riera
Títol: Técnica de Eliminación de la Distorsión de Flotación en Amplificadores Classe-D de 3
Niveles mediante la Modulación de Audio A-SVM (Audio Space Vector Modulation)
N. de sol·licitud: P200701109
Data de prioritat: 2007/2027
Entitat titular: UPC
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10.2-Publicacions resultants d'altres col·laboracions i activitats
10.2-1. Journals i Revistes
[1]

J. Pou, J. Zaragoza, P. Rodriguez, S. Ceballos, V.M. Sala, R. Burgos, D. Boroyevich.
"Fast Processing Modulation Strategy for the NPC Converter with Total Elimination of the LowFrequency Voltage Oscillations in the Neutral Point" IEEE Transaction on Indústrial Electronics
VOL: 54 Nº 4 08-2007

[2]

X. del Toro, T. Arias, M.G. Jayne P.A. Witting, V.M. Sala, J.L. Romeral
“New DTC Control Scheme for the Induction Motor fed with a Multilevel Inverter”
AUTOMATIKA: Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications
ISSN: 0005-1144 Vol: 46 1-2 Pags:73-81

[3]

M. Salehifar, R. Salehi, M. Moreno, V. M. Sala, L. Romeral
"Fault Detection and Fault Tolerant Operation of a Five Phase PM Motor Drive Using Adaptive
Model Identification Approach" IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power
Electronics. Vol: 2 Issue:2 Pags: 212-223. 2014 DOI: 10.1109/JESTPE.2013.2293518

10.2-2. Conferències i Congressos
[1]

M. Salehifar, R. Salehi, M. Moreno, V.M. Sala, J.L. Romeral
“Fault tolerant operation of a five phase converter for PMSM drives” APEC 2013. Long Beach
USA, Marzo 2013

[2]

M. Salehifar, M. Moreno, V.M. Sala, J.L. Romeral
“A novel AC-AC converter based SiC for domestic induction cooking applications”
APEC 2013. Long Beach USA, Marzo 2013

[3]

R. Salehi, M. Salehifar, J.L. Romeral, V.M. Sala,
“Ripple Free Fault Tolerant Control of Five Phase Permanent Magnet Machines”
EPE 2013. Lille (FRANCE) Sept 2013

[4]

M. Salehifar, R. Salehi, M. Moreno, V.M. Sala,
“Open Circuit Fault Detection Based on Emerging FCS-MPC in Power Electronics Systems"
EPE 2013. Lille (FRANCE) Sept 2013

[5]

Ramin Salehi Arashloo, Jose Luis Romeral Martinez, Mehdi Salehifar, Vicent Sala
“Fault-Tolerant Model Predictive Control of Five-Phase Permanent Magnet Motors”
IECON 2013. Viena (Austria) Nov 2013

[6]

Mehdi Salehifar, Manuel Moreno-Egualiz, Vicent Sala, Ramin Salehi Arashloo
“Fault Detection in Multi-Phase Two-Level Inverters Using Cauchy Distribution of Normalized
Phase Currents” IECON 2013. Viena (Austria) Nov 2013

[7]

Mehdi Salehifar, Manuel Moreno-Egualiz, Vicent Sala, L. Romeral, J. Hernandez
“A Design Methodology for Induction Heating Systems” IECON 2013. Viena (Austria) Nov 2013

[8]

M. Salehifar, M. Moreno, V.M. Sala, R. Salehi
“Improved Fault Detection Based on Current Average in Multiphase Fault Tolerant Converters”
SDEMPED 2013. Valencia, Spain. August 2013

[9]

M. Salehifar, M. Moreno, V.M. Sala, R. Salehi
“A Simple and Robust Method for Open Switch Fault Detection in Power Converters ”
SDEMPED 2013. Valencia, Spain. August 2013
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10.2-3. Patents
[1]

Inventors: V.Sala, J. Cusidó
Títol: Equipo de Diagnóstico de Altavoces y Procedimiento de Utilización de este mediante el
uso de la Transformada Wavelet
N. de sol·licitud: P201001425
Data de prioritat: 2010/2030
Entitat titular: UPC

[2]

Inventores: G. Ruiz, J.A. Ortega, V.M.Sala,
Títol: Equipo de Diagnóstico de Altavoces y Procedimiento de Utilización de este mediante el
uso de la Transformada ZAM
N. de sol·licitud: P201001423.
Data de prioritat: 2010/2030
Entitat titular: UPC

[3]

Inventors: S. Egner, E. Bentsian, C. Chaumete, M. Moreno, V.M.Sala, M. Salehifar
Títol: Verfahren zum Betreiben mehrerer UV-Licht aussendenden Gasentladungslampen
N. de solicitud: DE 10 2014 207 691.9.
País de prioritat: Alemania
Data de prioritat: 14/04/2014
Entitat titular: Fraunhofer IGB (En Explotació)

10.3-Col·laboracions en Projectes de Transferència Tecnològica i
Recerca
10.3-1. Projectes de Recerca
[1]

Título del proyecto: MCIA-Centro de Investigación en Sistemas Electrónicos Indústriales. CIDEM
Entidad financiadora: V300050 (CIDEM-Generalitat de Cataluña).
Entidades participantes: Dep. Enginyeria Electrònica, UPC.
Duración, desde: 07-2007 hasta: Cuantía subvención (Año 2007):
Investigador principal: Dr. Juan Antonio Ortega Redondo
Número de investigadores: 8

[2]

Título del proyecto: Investigación sobre Motores de Flujo Axial de Imanes Permanentes para su
aplicación en sistemas empotrados en rueda para Vehículos Eléctricos.
Entidad financiadora: TRA 2010-21598-C02-01
Entidades participantes: Dep. Enginyeria Electrònica, UPC.
Duración, desde: 2010 hasta: 2013
Investigador principal: Dr. José Luis Romeral Martínez
Número de investigadores: 9

[3]

Título del proyecto: Tren motriz de alto rendimiento para el vehiculo electrico basado en las
ultimas tecnologias de motores sincronos y convertidores de potencia de carburo de silicio
Entidad financiadora: MINECO,
Entidades participantes: MCIA-UPC.
Duración, desde: 2014 hasta: 2017
Investigador principal: Dr. José Luis Romeral Martínez
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[4]

Título del proyecto: More Open Electrical Technologies MOET
Entidad financiadora: Union Europea IP – Proposal: 30861 MOET
Entidades participantes: Dep. Enginyeria Electrònica, UPC.
Coordinador del proyecto: AIRBUS
Duración, desde: 07-2006 hasta: 06-2009
Investigador responsable: Dr. José Luis Romeral Martínez
Número de investigadores participantes: UPC 4

[5]

Título del proyecto: : Modelica library of detailed magnetic effects in rotating machinery
Entidad financiadora: Unión Europea, FP7-CleanSky-2013
Entidades participantes: MCIA-UPC.
Duración, desde: 10/2013 hasta: 10/2015
Investigador principal: Dr. José Luis Romeral Martínez
Número de investigadores: 4

[6]

Título del proyecto: : Advanced Wide Band Gap Semicinductor Device for Rational Use of
Energye (RUE)
Entidad financiadora: Programa Consolider - INGENIO - Ministerio de Ciencia e Innovación.
CRUE - CSD2009-00046
Entidades participantes: DEP. Eng. Electrònica - UPC.
Duración, desde: 11/2009 hasta: 11/2014
Investigador principal: (MCIA) Dr. José Luis Romeral Martínez, (UPC) Dr. Josep Bordonau
Número de investigadores: 11UPC

10.3-2. Projectes de Transferència Tecnològica relacionats amb la Tesis
[1]

Título del contrato/proyecto: OPTIMUS-SOUND
Tipo de contrato: Encargo de Colaboración con Centro Transferencia Tecnología
Empresa/Administración financiadora: OPTIMUS S.L
Duración, desde: 2-2008 hasta: 3-2010
Investigador responsable: L. Romeral,
Número de investigadores participantes: 2
Tareas: Estudio de nuevas topologías para el desarrollo de tecnologías de amplificación
conmutada de alta eficiencia y calidad

[2]

Título del contrato/proyecto: AMATE
Tipo de contrato: Encargo de Colaboración con Centro Transferencia Tecnología
Empresa/Administración financiadora: AMATE Masteraudio - Electro Acústica
Duración, desde: 5-2009 hasta: 3-2010
Investigador responsable: L. Romeral
Número de investigadores participantes: 2
Tareas: Estudio, diseño y desarrollo de una fuente de alimentación de 1kW para amplificadores
de potencia en Clase-H

[3]

Título del contrato/proyecto: OPTIMUS-II
Tipo de contrato: Encargo de Colaboración con Centro Transferencia Tecnología
Empresa/Administración financiadora: OPTIMUS
Entidades participantes: MCIA(UPC)- OPTIMUS
Duración, desde: 20011 hasta: 2013
Investigador responsable: L. Romeral
Número de investigadores participantes: 2
Tareas: Diseño y desarrollo de una Topología Multinivel para la amplificación conmutada de
sonido a alta potencia, eficiencia y calidad.
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ACRÒNIMS UTILITZATS

DCI-NPC

Diode Clamped Inverter Neutral Point Clamper

PA

Public Adress

PSC-PWM

Phase Shift Carrier - PWM

HiFi

Alta Fidelitat (High Fidelity)

PWM

Pulse Width Modulation

εVOx o
εVOUTx

S-PWM

Sinusoidal - PWM

PDM

Pulse Density Modulation

SDM

Sigma-Delta Modulation

PSA

Power Switching Amplifier

Errror d'Amplitud al senyal de
Sortida originat per la font
d'error x
Error de Distorsió al senyal de
Sortida originat per la font
d'error x
Estimació de l'Error d'Amplitud
al senyal de Sortida originat per
la font d'error x
Estimació de l'Error de Distorsió
al senyal de Sortida originat per
la font d'error x

PEDEC

Pulse Edge Delay Correction

VFC, CVFC

Current/Voltage Feedback
Control

THD

Tassa de Distorsió Harmònica

THD+N
THDBH(n)
THDBL(n)
SNR
PSRR
BW
IMD
PLOSS(THR)

εTHDx
*

εVOx o
*
εVOUTx
εTHDx

*

COE

Carrier Offset Error

CAE

Carrier Amplitude Error

CSE

Carrier Symetry Error

Tassa de Distorsió Harmònica
amb Soroll

CPE

Carrier Phase Error

Tassa de Distorsió Harmònica
d'una Banda Freqüencial
centrada a la Freqüència n
Tassa de Distorsió Harmònica
de les n primeres bandes de
l'espectre

EMI

Electro Magnetic Interference

SSCG

Spread Spectrum Clock
Generation

FFT

Fast Fourier Transform

SICAM

Single Conversion Stage
AMplifier

DC-BUS

Tensió DC d'Alimentació al
Convertidor

NP

Punt Mig del DC-BUS (Neutral
Point)

P-Q

Potència-Qualitat

GDEE

Gràfic de Distribució d'Errors
Elementals

DUT

Device Under Test

DUA

Device Under Analysis

Signal to Noise Ratio
Power Suppy Rejection Ratio
Band Width
Inter Modulation Distortion
Valor Llindar de PLOSS

THDTHR

Valor Llindar de THD

HFM, LFM

High-Low Frequency
Modulation

PTE

Pulse Time Error

PAE

Pulse Amplitude Error
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TERMINOLOGIA UTILITZADA
Commutadors TOP i
DOWN d’una rama
Commutadors TOP i
d’una rama paral·lela a
la Principal
Tensió de Sortida Postfiltre
Tensió d'Entrada,
Consigna o Moduladora

o
,
,

Tensió composa de
Sortida Real de d'un
sistema Full-Bridge
Tensió Màxima de Tall
d'un Commutador
Tensió DrenadorSortidor
Corrent de Drenador

Tensió de Portadora o
triangular

Màxima Potència
admisile per un
Commutador

Freqüència de Portadora

Pèrdues Totals en un
Commutador

Freqüència del Senyal
d'Entrada o Moduladora

Pèrdues en Commutació

Valor de Pic de l'Entrada
Pèrdues en Conducció
Valor de Pic de la
Portadora
Índex de Modulació
Profunditat de
Modulació
Senyal PWM de Sortida
Pre-Filtre
Senyal de Porta del
Commutador TOP
Senyal de Porta del
Commutador DOWN
Tensió del DC-BUS

o

Valor Resistiu de la
Càrrega

o

Impedància Total de la
Càrrega
Tensió de Sortida Real

Tensió de Sortida Ideal
Tensió de Sortida Ideal
de la Rama n
Tensió composa de
Sortida Ideal de d'un
sistema Full-Bridge
Tensió de Sortida Real
de la Rama n

Potència Màxima
Teòrica Entregable pel
Sistema
Temps de Turn-OFF
Temps de Turn-ON
Temps de Pujada del
Corrent
Temps de Pujada de la
Tensió
Temps de Baixada del
Corrent
Temps de Baixada de la
Tensió
Temps de retard en el
Turn-ON
Temps de retard en el
Turn-OFF
Energia Dissipada en el
Turn-ON
Energia Dissipada en el
Turn-OFF
Energia Dissipada durant
la Conducció
Pèrdues Totals
Normalitzades
Màxima Tensió Possible
de Sortida Post-Filtre
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VPOSITIVE-CARRIER

Senyal de Portadora
Positiva

VNEGATIVE-CARRIER

Senyal de Portadora
Negativa

S0,SN,SP
n, k, j, i, m

Estats possibles de la
funció de commutació
d'una Rama DCI-NPC

N1, N2

Ro , R 1 , R 2 , R d

Enters = {1,2,3.....}
Senyal PWM de sortida
d'un sistema Half-Bridge

Nº Espires primari secundari en un
Transformador
Impedància Total en una
font lineal, impedàncies
de primari i secundari,
impedància del díodes
de rectificació.
Increment de ripple en
la sortida d'una font
d'alimentació
Capacitat equivalent del
buffer de filtrat en una
font d'alimentació lineal

Senyal PWM de sortida
d'un sistema Full-Bridge

C1 , C2

Capacitats del DC-BUS

Senyals d'entrada A i B
per un modulador FullBridge

Cn Cn+1 , CF, CA,
CB, CL

Capacitats del Filtre LC

Dx, Dx+1

Díodes paràsits de Lliure
Circulació

LA, LB, LF

DCx, DCx+1

Díodes de Fixació del NP

Ploss(TOT-HB)

Pèrdues de potència en
una semi-pont

Ploss(TOT-FB)

Pèrdues de potència en
un Full-Bridge

Ploss(MOS-x)

Pèrdues de potència en
un MOSFET

Ploss(DC-x)

Pèrdues de potència en
un Clamp-Diode

Pcond(MOS-x)

Pèrdues en Conducció
d'un MOSFET

PSW(MOS-x)

Pèrdues en Commutació
d'un MOSFET

Ploss(D-x)

εVo(n)

Δm
εVOUT-MAX(t)

Pèrdues de potència
d'un Diode paràsit de
lliure circulació
Factor de normalització
del denominador del
εTHD
Error d'Amplitud del
harmònic n
Error d'amplitud total a
la sortida màxim
permissible
Error de Distorsió total a
la sortida màxim
permissible
Increment o variació del
valor de l'Índex de
Modulació
Valor màxim instantani
de l'error d'amplitud
Dead-Time Equivalent
(COE)
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VC1 , VC2
IP , IN , IO
ΔVC(MAX)

Inductància del Filtre LC
Tensions dels
Condensadors del DCBUS
Corrents Positiva,
Negativa i Neutra en una
topologia DCI-NPC
Increment màxim de
tensió en un
condensador del DC-BUS
Fase Tensió - Corrent

αPND

αPND-MOS

Paràmetre de
Ponderació de l'Error
generat per Vd dels
Clamp-Diodes
Paràmetre de
Ponderació de l'Error
generat per trr dels
Díodes paràsits dels
MOSFETs

CISS

Capacitat vista des del
driver d'un MOSFET

COSS

Capacitat vista des del
circuit de potència d'un
MOSFET

VDRV

Tensió d'atac del Driver
d'un MOSFET

VGS(TH)

Tensió de Treshold d'un
MOSFET

Rg

Resistència de Porta
d'un MOSFET

gFS

Transconductància d'un
MOSFET

RPCB

Impedància Resistiva
Equivalent d'un tram
conductor de CI
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LPCB
ηe(x)
PIN
POUT
ηSx)
ηQ(x)

Inductància equivalent
d'un tram conductor de
CI
Eficiència Elèctrica
equivalent del subsistema x
Potència entregada al
sistema
Potència entregada a la
càrrega
Eficiència de Senyal
equivalent del subsistema x
Eficiència de Qualitat
equivalent del subsistema x

ηQ(TOT)

Eficiència de Qualitat
Total

ηe(TOT)

Eficiència Elèctrica Total

ηS(TOT)

Eficiència de Senyal
Total

Br ,kf , kB , fr , P

Steinmetz Core Loss
Parameters
Factor de Correcció del
εTHDTOTAL
Factor de Correcció del
εVoTOTAL
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